directie Utrecht
Uitgegevenin opdrachtvan Rijkswaterstaat,

Tussenapril 1997 en november1999 is in de rijksweg42 bij Vianeneen nieuwe brug over de Lek gebouwd,naasteen
van de openingvan de nieuwebrugoverde Lekis naareen ideevan M.J.Verversen in opdrachtvan
bestaande
brug.Tergelegenheid
Rijkswaterstaat,
directieUtrechteen serievan vier boekenuitgegeven.
Kruising, het eerste van de vier, is geschrevendoor M.J. Ververs. In dit boek staat de geschiedenisvan de ponten,
tussenVianenen Vreeswijk(nu beterbekend
de schipbruggen
en de boogbrugcentraal.Het beschrijfthoe mensende Lekoverstaken
over de mensenen over de gebeurtenissen
rond deze
als Nieuwegein).
Het boek gaatover de techniekvan de oeververbindingen,
kruisingvan land-en waterwegen.
De anderedelenin dezeseriezijn:
CerardHaverkamp,Overspanning,
de bouw van de tweedeLekbrugbij Vianen.Het beschrijftde wijze waaropde nieuwe
brug is gebouwd en welke voorbereidingendaaraan vooral zi)n gegaan.Jos Steehouder,Pijlers, een boek over de bestuurlijke
besluitvorming
rondde nieuwebrug.FrankHerzen,Herriebij de brug,eenverhaaloverbruggenvoor kinderenvan tientot twaalfjaar.
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DeLek
Tussen
Vianenen Vreeswijkligt de rivier
de Lek, van oudsher druk bevaren door
schependie van Amterdamvia Vreeswijknaar
Keulenvoerenen terug,de "Keulsevaart".Het
scheepvaartverkeer
nam in de loop der tiid toe,
maarook het verkeerover land is veel drukker
geworden.Wie van het noorden naar het
zuiden Baat of omgekeerd,moet de rivier
oversteken.In het verleden gebruiktende
reizigersdaarvooreen boot of de veerpont.
Later, in 1B40, legde Rijkswaterstaateen
schipbrugin de rjvier,een serieschepenmet
daaropeen wegdek.Voetgangers
en rijtuigen
kondendaaroverongehinderdde anderekant
bereiken.Als een schipwilde passeren,
lag het
verkeer op het land stil. Dan moest een
Bedeeltevan de schipbruguitvaren om de
waterwegvrii te maken. Bij hoog water en
i j s m o e s t d e gehel e brug vei l i g naar de
vluchthaven en maakte het verkeer weer
g e b ru i k\. de pont.
Si n d s 1936 l aat een hooggel egen
oeververbinding het verkeer ongehinderd
doorgaan,zowel over de brug als op de rivier
onderde brug. Bruggenzijn niet meerweg te
denken als schakelstussenhet noorden en
zuidenvan Nederland.
De veerpontenwaren langetijd alleen
van hout, evenalsde oudsteschipbruggen.
In
de loop van de negentiende
eeuw werd meer
staal toegepast,zowel in de pont als in de
ponlons van de schipbrug.In de twjntigste
eeuw ging betoneen steedsgrotererol spelen.
De eerstehooggelegen
brugwasnogeenstalen
boogconstructie,
de nieuwe verkeersbrug
aan
het einde van die eeuw is geheel in beton
urrSevoero.

schipbrugen clevastebrug.Het gaatevenzeer
over de techniekals over de gebeurtenissen
rondde oeververbinding.
Het is vooralook een
geschi edeni van
s
mensen,m ensendie de
oeverbindingenorganiseerden,
aanlegdenen
gebrLrikten.

Het eigendomvan de Lek
Wie zich de eigenaarvan de rivierde
Lek mocht Doemen was sinds onheuglijke
ti j den een tw i stpLrnttussen ver schillende
heersers,
zowel geestelijke
als wereldlijke.De
bisschoppen
van Utrechtzwaaidenclescepter
ten noordenvan de Lek. De VaartseRijn, het
kanaalvan Utrechtnaarde Lek,werd in 1373
doorgetrokkennaar de Lekclijken een slujs
maakte het mogelijk vandaarde Lek op te
varen. Het clorp Vreeswijkdat bij de sluis
ontstondkwamtot grotebloei.De bisschoppen
van Utrechtlietenmet geld van de Utrechtse
gildenbij het dorp Vreeswijkeen fort ltouwen
om de HollandsestaclVianenaan de overkant
in de Batente houden.Het fort diendetevens
.rl s beschermi ngen ver dedigingvan de
V reesw i j ksesl ui zen. De sluis was een
bel angri j keschakel i n het hander sver xeer
tussen Amsterdant,Utrecht en Keulen, de
"KeulseVaart".Bovendienwerdende grachten
van Utrechtdoor het inlatenvan Lekwatervan
verSwatervoorzten,
Vianen,aan de zuidzijdevan cle Lek,
\ as een vri i e l reerl i j kheidm et een eigen
rechtspraak.H et beho or de de her en van
Brederode
toe. Deze Brederodes
haddenrecht
op de geheleLek in hun gebied,zoals graaf
Albrechtvan Hollandin 1402erkende.
Aan weerszijdenvan een water kan
sprake zi j n van grote ver schillent ussen
Dit boek over de oeververbindingen mensen.Veelalwordt smalendgesproken
van
tussen Vianen en Vreeswijk (nu een deel
"die van de overkant".Bij de LektussenVianen
van Nieuwegein)
gaatover de veerponten,
de
en Vreeswijkwasdat duidelijkhetgeval.Als de

Toenin het beginvan de
zestiendeeeuwde herenvan
Brcderodeen het Donkapittel
van utrechteen geschilhadden,
lietenze dezeschematische
kaarttekenenvan Vianenen
omgeving.Hetnoordenligt links.
De Lek is geerceerd.Venboven
naarbenedenCulemborg
(aangegeven
met een kasteel),
de Diefdijk,Everdingen,
Hagestein,
Vianen(in een cirkell,
en Lexmond.VanHagestein
loopt
een wegten westenom vianen
heennaar de Lek (Riksarchief
van ljtrecht).

uiterwaardengroeidendoor aanslibbing,
was
dat vanzelfsprekend
een meevallervoor de
eigenaarvan de uiterwaard.
Maar wre was de
eigenaarvan een middelwaard,
een stukgrond
dat middenin de rivierdroog viel?Een
ander,
steedsterugkerendprobleem, was de
aanleg
van kribben. De stroom van de rivier
kon
daardoorsterkveranderen,
wat verliesvan land
op de ene plaatsen aanwasvan land
op een
andere plaats tot gevolg had. Mocht
een
ergenaardus een krib aan zijn land
leggen?
Aan deze kwesties zijn vele
tanzeveren
versleten.
Na lange disputen wees Mana van
Hongarije,regentesvan de Nederlanden,
het
ergendomvan de rivier uiteindelijkgeheel
toe
aan de graalvan Brederode,
heervan Vianen.
Ook de noordelijkeen zuidelijkeurrerwaarden
en a es wat in de uiterwaardenwas gebouwd
was zijn bezit.Zijn rechtstrektezich
zelfsuit
tot op de Vreeswijksedijk, zoalsde Crote
Raad
In 1534in Mechelenbevestigde.
Nietveellater,
in i 546 kochtde stadUtrechtvan Vianen
een
urrerwaard aan de noordzijde van
de l_ek,
tussende plaatswaar nu een vluchthaven
ligi
aan de ene kant en de voornaven
van
d e K o n i n g i n nensl uiaan
s
de andere kant.
Vervolgensbetwisttende Utrechrenaren
de
heer van Vianen het recht om op
de Lek te
vrssen.Hel rechtop visserijen jacht
op de lek
hoordeechterbi, het eigendomvan de
Leken
was, dus toegewezen aan de graven
van
!'reqerode.
Brederode,heervan Vianen,hief ook
tol
van de schependie overde Lekvoeren. juli
In
1562 was een zekere Aan de Brautap
met
diverse
op we8 naar Utrecht. Hij
.waren
probeerdede tolheffingte ontlopen.
Hij lag met
zijn schip al in de eerste kolk
van de
Vreeswijkse
sluis en dacht dar hij daar veilig
was,toen de drostvan Vianenhet schip
en de
goederen in beslag kwam nemen
en naar
Vianen afvoerde. Het kwam tot een proces,
maar dat mocht niet baten, hjj
moesr tol
betaten.Omdat deze kolk buitendijkslag,
was

het naarde meningvan Brederode
het Sebied
van Vianen.
Ook het opvissen van verdronken
personenen hun bezit was aan
regelswas
gebonden. Het kon een aardige
bijverdienste
ziin voor de schout,zijn plaatsvervanger
de
qrossaard,
voor de chirurgijnen de toevallige
vinders.Wanneertegelijkertijddoor
bewoners
van Vreeswijk en van Vianen
naar een
drenkelingwerd gezocht, kon dat zelfs
tot
moeilijkheden op de rivier leiden.
Het
Sebeurdeeens dat waar nu de brug bij
Hagesteinligt, twee menseneen drenkeling
vonden.Ze kwamensamentot de conclusie
dat
er,nietveel dan was te halen.Om geen
gedoe
re kfllgen,kekenze eensstiekumom zich
heen
en. duwden toen de drenkelingterug
In de
rivier. Enkeledagen later werd hetzelfde
lijk
opnieuwgevonden,nu door tweevrouwen
die
langsde rivierde was deden.Zij
Bavenhet lijk
aan en de drenkeling lreeg een
keuflge
oegralentS.

Eenpontoverde Lek
In juni 1556 breiddede stadUkechtde
sluizenbij Vreeswiikuit met een derde kolk,
wat veel werk en vertier opleverde. De
Brederodes
van Vianen,aande anderekantvan
de Lek, trachtteneen aandeelte krii8enin de
handeldoor een pontveerin de Lek te leggen,
waarmeezowel goederenals personenwerden
overgezet.
Dat was immerseengoedebronvan
inkomsten.
Toenin '1725de Statenvan Holland
de heerlijkheiden de stad Vianen kochten,
werdenzij ook eigenaarvan alle rechtenvan
Vianenen dusook van het pontveer.Sindsdien
werd de pont in de correspondentie
aangeduid
alsde domanialepont. Het beziten de rechten
van de Staten gingen later over op het
Koninkrijkder Nederlanden.
Ook al had Vreeswijkgeenrechtop de
rivier, van oudsher werden natuurlijk ook
reizigersvan Vreeswijknaar Vianenovergezet
door de schippersuit Vreeswijk.Zii mochten
alleenvoet8angers
over brengenmet niet meer
bagagedan twee handenkondendragen.De
stadUtrechtzag het belangvan deze diensten
in en liet al in 1458voor de schepenvan deze
schippersop kostenvan de stad een haven
Eraventen westen van de oude sluis. Sinds
l5BB werdendeze Vreeswijkse
schippersvoor
hel leven benoemden waren zij ondergebracht
b i j h e t s c hipper s gil d ev a n V re e s w i j k .Z i j
werden bekend als de schippers van het
"kleine veer" of onder de naam van
Pinnemakers.
\ y'anneerer geen aanbod van
reizigers
w.rsmaaktenzij in die legetijd kleine
houtenpinnen.In de omgevingvan Vreeswijk
wasveelwerk dat met het waterhad te maken.
Daarvoorwaswaterdichtschoeisel
nodig,zoals
lerenlaarzen.Voor het bevestiSen
van de zool
aan de schoen werden houten pinnetjes
omdatdie evenalshet leeruitzettenals
Sebruik,
ze nat worden, wat de laarzenof schoenen

l'.ddftil6fiIn
waterdichtmaakte.Voor het maken van die
houtenpinnetieswas weinigwerkruimtenodig
en haast geen gereedschap.Het meest
hout was dat van de Kardinaalsmuts,
Seschikte
een struik die ook langsde rivierenwas te
vinden.Dat was dus een uitgelezenbezigheicl
voor de pontschippers
in de stille uren. Zo
kwamen de Vreeswijkseschippersaan hun
n a am,
Vianenhad ook nog een kleine ponl.
Die schippersbediendenalleen voetgangers
die naar Vreeswijkwilden. De schippersvan
het kleineveer werden in navolgingvan hun
jkse collega'seveneens"pinnemakers"
Vreeswi
genoemd.Zij haddenechtereen Beheelandere
bezigheidals zij niet hoefdente varen, zij
vistenop zalm.Wanneerde Vianense
schippers
druk bezig waren met vissen, lieten zij
de Vreeswijksepinnemakersveel tochten
overnemen.

Gezichtop Vianenin 1630
(gravurovan A. Rademak€rl,

Gezicht op Vreeswrjkvoor 1672.
Herkenbaar is de sluis die
toegang geeft tot de vaart, de
verbinding van Utrecht met de
Lek. De schepen op de rivier
kunnen vrachtschepen ztn en
bootjes van de pinnemakersveren
{Het lJtrechts archief}.

Gezichtop Vreeswikna 1672,
toen de Fransende kerk hadden
verbrand(Hetljtrechtsarchief).
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eensoortcontroleop de aantallenvoetgangers
die andersdoor hen zoudenzijn overgezet.
De heer van Louwenrechtin de fout?
Het gewonevissenin de Lek was aan
strenge
regelsgebonden.ln1727wasdat recht
door de rentmeester
van Domeinente Vianen
verpachtaan Arie van Dongen,marktschipper
op Culemborg.Op 2 oktoberkwam Arie met
zijn knecht met de schuit uit Culemborgen
merktedat anderenin "zijn" viswateraan het
vissenwaren.Ze herkendentwee mannenuit
Vreeswijk.Die sloegenop de vlucht en Arie
en zijn knecht zetten de achtervolgingin.
Ze haaldenze in en zagenkansde Vreeswijkers
lrun lrele handelafhandigte maken.Arie was
nietbang,ook niettoen66nvan hen zei dat hii
aanhetvissenwas in opdrachtvan meesterJan
Jacobvan Westrenen,heer van Louwenrecht,
raadsheer bij het hof van Utrecht en
Die
hoogheemraad
van de Lekdijkbovendams.
een
nrooie
zooi
vis
te
had hen uitgestuurd
om
vangen. Arie was wel gewaarschuwdzijn
handenniet te branden,maar hij nam toch al
het visgereedschap,
de viswanten de vanBst
mee terug naar Vianen. De heer van
Louwenrecht, zeer ontstemd, kreeg de
drossaardvan Vreeswijk zover dat hii als
represaille
de schuitvan Arie van Dongenin
beslagnam. Dat was niet moeiliik,want op de
beurtvaart kwam het schip regelmatig in
Vreeswiikaan de wal. Maar het recht van
visvangst was aan Vianen, dus toen
protesteerde
de drossaardvan Vianen.Namens
Staten
eiste
de drossaardde boot van Arie
de
Bovendien
eiste hij dat anderen niet
terug,.
of hem op een
meerin Arie'sviswaterkwan'ren
anderemanierlastigvielen.Het ergstevoor de
heer van Louwenrechtwas dat Arie ook de
vangsthad meegenomen,
een snoekvdn ruim
voeten
lang,
bijna
een
meter,eenzalm van
drie
pond
zeker
nog
vijf barbelen.Hii
vijf of zes
en
maaktede zaak aanhangigbij het hof van
Utrecht, waar alle details breed werden
uitgemeten. Ook de Staten van Holland

bemoeidenzich er mee en dat maakteindruk.
Arie kreeS zijn schip terug en hii werd
schadeloosgesteld.Toch had de heer van
Louwenrecht niet helemaal onrechtmatiB
gehandeld.De heemradenvan de Lekdiik
bovendams waren met de vroedschap van
Utrechtin 1672 oveteengekomendat zij niet
in de Lekmochtenvissen,maardat hetwel was
toegestaante vissenwanneer er schouw werd
gevoerdop de Lekdijk.
Eenslim plan
Toen later de pontknecht van het
domanialeveer tussenVreeswijken Vianen
eens moest worden gearresteerd,bedacht de
drossaardsamen met het gerechtshofvan
Utrecht daarvoor een slim plan. Op een
z o n dagmi ddagi n september1767, onder
kerktijd,lagde domanialepont bii Vianen.Aan
de overkant,bij Vreeswijk.kwameen voertuig,
een fadton, naar de veerstoep rijden. Daar
stapteeenheeruit die naarde overkantriepom
hem over te zetten. De pontknecht, Claes
gooidede pont losen voer naar
Hoogendoorn,
Vreeswijk.Omdat het waterhooBwas,had hii
nog twee andere knechtenbij zich. Bij het
naderen van de oever liet Claes zoals
gebruikelijkde klep van de pont neer.De heer
liep naarClaestoe met de mededelingdat hij
een briefvoor hem had.Claesnamde briefaan
en wilde gewoon terug gaan.Toen vroeg de
brengervan de brief of hij van de pont wilde
komen,om "eveneen juffrouwuit de wagente
helpen". Toen vermoedde Claes iets, hij
weigerdeen liep terug,de pont op. De ander
trachtteClaes te8en te houden, maar Claes
stoottehem van zich af. Het vermoedenvan
Claesbleekiuist,want de man metde briefwas
uit
een deurwaarder.Twee gerechtsdienaars
Utrechtkwamende deurwaarderte hulp, die
midden op de pont nog steedsmet Claesin
gevechtwas.Claesriep naarde knechtom de
klep van de pont omhoogte halenen de pont
de rivier af te laten driiven,maar die slaagde
daarniet in. Claeskon niettegende overmachl

op en moestzich overgeven.De deurwaarcler
en zijn helperstrokkenhem de wal op. Daar
om zijn handen
kreegClaeseen paternoster
geslagen,werd in de wagengeduwden naar
Utrecht gebrachten gevangengezet op de
H a s e n b e rg. D e vol gende dag w erd hi j
van Vreeswijk
door de drossaard
aangeklaagd
en veroordeeldvoor het begaanvan excessen
en vechterijen.
Claes had geprobeerdde boot op de
rivierte krijgenomdat hij de pont als Vianens
gebied beschouwdeeD de deurwaarderdaar
dus geen zeggenschaphad. De magistraat
v a n Vi a n e n w as door deze zaak i n het
harnasgejaagden schreefeen briei naar de
de
van Utrecht.Die rechtvaardigde
vroedschap
deurwaarderdoor erop te wijzen dat de pont
met de klep op Vreeswijksgebied vast had
gelegen.Bovendienhad de pontdoor het hoge

Gezichlop Vreeswijkmet rcchts
de grctepont,geladenmet een
koets(gravurenaar Spilman,Het
ljtrechtsarchief).
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water niet aan de reepgelegenen was hij dus
van
op geenenkelewijze met het grond8ebied
Vianen verbonden.De Utrechtsevroedschap
iolio\ellenpapierom
Bebruiktezesenze\entits
Voor
van Claeste rechtvaardigen.
de arrestatie
Claesliep het sleclrtaf. Hij werd veroordeeld
tot achtdagenop wateren brood.
De weg naar de pont
van domaniale
Over de aanlegplaats
gemaaktdoor
pont warenduidelijkeafspraken
de gecommitteerdeRaden van Holland en
De LaBeWaard,ten oostenvan
WesFVriesland.
de Veerweg,was kort na 1725 doorverkocht.
Daarbij was bedongendat het klaphek ten
oostenvan het veerhuisaan de Vianensekant
van de Lekdaaraltijdmoestblijvenstaan,maar
paardenen mensenmoestenhet jaagpadlangs
de rivierkunnenblijvengebruiken.Het hek is

daar inderdaadbewaard.In de oostgevelvan
het veerhuismoestaltijd een raam a.lnwezig
pont.Het
zijn met het zicht op de overvarende
veerhuiswerd aan die zijde tegeniisschotsen
beschermd
door houten"ijsbokken".Vanafde
Zuiderveerweg
liep dicht langsde rivier een
van de
kadeof dijkje n.rarde oude.lanleSplaats
pont, recht tegenoverVreeswijk.De kade, later
door Vianenop een breedtevan twaalf voet
(viermeler)gebracht,liep vnndfhet loen nieuw
gebouwdeveerhuisen werd afgezetmet grote
stenenof palen. Het Berechtvan Vianenhad
het recht van toeganSen overpad over deze
"Kadilk". Een pad leidde vandaar naar het
van
zogenaamdegalgenveld,de gerechtsplaats
Vianen,in de uiterwaardenvlak bij de grens
met het rechtsgebiedvan Hagestein. De
eigenaarvan het terreinmoesttoestaandat de
galg en het rad voor het radbrakendaar bleven
staanen werdenonderhouden.De magistraat
van Vianen mocht de misdadigersover de
voeren.
Kadijkvan en naar de executieplaats
van
Bovendienmocht zij zondertussenkomst
de eigenaarop dezelfdeplaatseen nieuwegalg
en rad oprichten.Het stenenkippenhokdat
tegen het veerhuiswas Bebouwd moest zii
werdenin
echterweghalen.Al deze afspraken
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gesteld.Ook toen duurden sommigezaken
lang.
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Het iaar van verschrikking
is het
In de vaderlandsegeschiedenis
jaat 17a7bii velenbekendals het jaar waarin
een groep schutters uit Couda prinses
Wilhelminaaanhieldbij Coejanverwellesluis.
Wilhelmina reisde toen van Niimegen naar
Den Haag om als de vrouw van stadhouder
WillemV de zakenvoor haarman in Den Haag
te regelen,want Willem kampteal enkelejaren
tussen patriottenen
met de tegenstellingen
prinsgezinden.
In mei waren nog troepenvan
door
de prins bij Vreeswijktegengehouden
Utrechtse tegenstanders.Holland had de
en
stadhouder
als kapitein-generaal
Beschorst

vreesdedat de prins hulp zou krijgen uit
ze dan
Pruisen.
Overallangsde grensplaatsten
gezindetroepen.De bezettinS
ook patriottisch
van Vianenwas zwaarderdan van vele andere
plaatsen,waarschijnlijkomdat de patriotten
daarde gevangenen
haddenondergebracht
die
zij bij Vreeswijkhaddengemaakt,in de "slag
aan de Vaart".De bewonersvan Vianenlieten
echter s nachtsde gevangeneen voor een
ontsnappen.
De bezettingwerd na kortetijd vervangen door een grote ongeregeldegroep van
Voor de dragoninfanteristen
en artilleristen.
derswarenmaarhonderdpaardenbeschikbaar,
somsmoestentwee ruitersmet 66n paarddoen.
Op I juli 1787 moesten752 manschappen
aanwezig zijn, maar er werden maat 472
geteld.211 Mannenwaren als deserteurgereBistreerd.Ook menig paard ontbrak op het
appel. Het was in deze verwardetijd bovendien de grote vraagof er gevochtenmoestworStuartuit
den, en tegenwie. Ceneraal-majoor
Schotlandsteldedie vraag uitdrukkelijk.Dat
werd zo erggevondenclatberichtdaarvannaar
Schotland werd doorgegeven,waar zeer verontwaardigdwerd gereageerd.StuartkreeSeen
te bepalenen
maandde tild om zijn standpunt
te kiezenaan welke zijde hij in de toekomst
zou vechten.stuartwachttedit niet af en hij
deserteerdemet zijn hele groep van de
Hollandse naar de Celderse,oranjegezinde
zijde. Hij nam niet alleenalle vaandelsmee,
maarook de regimentskas.
Op 28 j uni w erd pri nsesW i l hel mi na
Het leek een
aangehouden
en teru8gestuurd.
klein incident,maar het zou grote gevolgen
hebben.Wilhelminaging klagenbil haarbroer
de koningvan Pruisen.
Ftederik 11741-1797),
Frederikstuurde nog in hetzelfdejaar een
strafexpeditieom verhaal te halen en de
schande te wreken die ziin zuster was
aangedaan. Deze expeditie was grondig
voorbereid.In de morgenvan 13 september
1787 ttok de hoofdmachtvan het Pruisische

Kaan van omstro€ki1800. ln do
noordwostelijkehoek van Vianon
ligt het voormaligokastselvan
de Brederodes.Dew€g naar hEt
po|rtvoeris te he*ennen, daat
stondaan de oevervan de
dvier het oudevoerhuis.De
schipbrugkvramvrivrel op de
plaatsvan het ponwgsrte
liggen,rachtvoor Vianen.Ten
noordwesten
van Vian€nligt in da
uhemaardonde oudosleenoven.
Opdi€ plaatsis in 1936 de stalon
boogbruggebouvrd.
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legeroverde dijkenlangsde groterivierenvan
oost naar west het land binnen. Een van de
redenenom over de dilken te trekken was de
fouragevan het leger. Daarvoor werd gebruik
Bemaaktvan een behoorlijkescheepsmacht.
Tegeliikmel het leger trokken schepenop met
levensmiddelen,
een hospitaalen een schip
met levendehave zoals schapenen varkens.
Met deze schepen werd ook materiaal
meegevoerdvoor een complete pontonbrug.
Die brug was in Duitsland in drie weken
samengesteld.
Het materiaalvoor de rijvloer
w.rs verdeeld over de ruim veertig pontons
waarmee de brug moest worden gevormd.
Het meenemenvan zo'n brug op een lange
expeditie was voor die tijd zeer vooruitstrevend.
Nu was de rivierde Lek in die tijd veel
wisselvalliger
dan tegenwoordig.
Somshad de
rivier te veel water, dan weer te weinig,
waarbij verraderlijkezandbankenhet varen
bemoeilijkten. Heel vervelend was het
Hagensteinserak, ter hoogte van de herberg
De Rode Leeuw, oostelijk van het huidige
Hagesteinse
stuwencomplex,
De rivier maakte
daareen paarscherpebochten.Bij ongunstige
wind en lagewaterstanden
washet moeilijkom
dit traject van de Lek zeilend te passeren.
Ook het Pruisische
expeditieleger
kreegmet dit
probleemte maken.Veleboerenuit de omtrek
werdendaaromgeprestom met hun paarden
de schepenzo goeden zo kwaadals dat ging
door het Hagesteinserak heen te trekken.
Het oponthoudbij het Ha8esteinse
rak
had veel gevergd van de krachten van het
Pruisischeleger. Toen na deze moeizame
passage
ook nog eensterkewestenwindopstak
en hel weer verslechterde,
moestenopnieuw
de schepenworden getrokkendoor paarden.
De bemanningdie bij de pontonbrugwas
ingedeeldmoestzich haastenen werkte lang
doot want elderswerd op hun brug gewacht.
Omdat zij zolang in de weer waren geweest,
mochten zii de namiddagen de nacht van

17 september1787 tuslen.Bijnatweeduizend
manschappen
sloegentoen hun bivakop in de
uiterwaard
tussenVreeswijken Klaphek.Alleen
de marketensters
mochten het kamp in- en
uitgaan,om in Vreeswijkbier,wijn en ienever
te kopen.De stafzag's nachtsnogwel kansom
buitende marketensters
om aan twaalfflessen
wijn te komen.
De volgendedag moestde hele groep
zo snel mogelijk met de pontonbrugnaar
Schoonhoven
en Nieuwpoortvaren,waar zij
de brug over de Lek moesten leggen.Zij
slaagdener in om daar in zestienuur veertig
pontons neer te Ieggen met een rijvloer
waarovertwee wagens naast elkaar konden
rijden.Die brug had dus 66n nachtop de Lek
voor Vianen en Vreeswijkgelegen,maar de
oeververbinding
was bii Nieuwpoorttot stand
gebracht.Vianen en Veeswilk zouden nog
drieenvi,ftigjaar moeten wachten op een
verbindingmet een echteschipbrug.

De zesdepinnemakerbij Vianen
De Fransebezettingwas een schrale
tijd. Ook voor de zes pinnemakersschippe
van Vianen was de armoede Boed voelbaar.
Toenin decemberI806 een van de schippers
bij een ongevalwas verdronken,vroegende
overigeschippershet bestuurvan Vianende
zesdepinnemakersplaats
nietmeerin te vullen.
Zi j zouden dan gezam enlilkde weduwe,
GoverdinaHomburg,elkeweekeenguldenen
tien stuiversuitkeren.Coverdinagingdaarmee
akkoord.Na verloopvan tijd hertrouwde
zij en
anderhalfjaar laterstoptede uitkeringvan de
collega's. Toen de gedachtenweer uitgingen
naar herstel van de zesde schippersplaats
probeerde Coverdina om haar tweede
echtgenoot aangesteld te krijgen, maar
teverBeeis.
Korldaarnawerd zij opnieuwen in
kommervolleomstandigheden
weduwe. OpnieuwdiendeCoverdinaeen verzoekin bij de
stadsbestuurders
voor het aanstellenvan een
zesde pi nnemaker.Zij schr eefdat zii als
geborenburgeresse
van de staden dochtervan
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braveouders,er altijdnaargestreefd
hadom op
eerlijke wijze haar brood te verdienen.
Celiefde het nu de edelachtbare heren
om haarzoon Cerritde ioode,
Boedgunstiglijk
die bij haarinwoonde,achttienjaarwasen van
stil en onbesproken gedrag, als zesde
pinnemaker te benoemen? Dat zou het
onderhoudvan haar gezin,dat ook nog door
veel desastreuze
ziekteDwas Beteisterd,
een
stukverlichten.De stadweeshet verzoekaf en
Coverdinableefarm.Pastijdensde Tiendaagse
Veldtochtnaar Belgiewerd weer een zesde
pinnemakeraangesteld,
om de Srotehoeveelhedenmilitairenover de Lekte brengen.
Clazina,de pachteresvan het Oudslijker veer
Behalve de grote pont en de twee
pinnemakersveren
warener stroomopwaarts
op
korte afstandnog twee veren,het Oudslijker
veer en het Honswijker voetveer- Het
Oudslijkerveer bevondzich op de plaatsvan
het huidige stuwcomplexvan Hagesrern,
ren
westen van de voormaligesteenfabriekDe
Ossewaard.Het Oudslijker veerhuisop de
rechter oever van de Lek bestaat nog. Het
Honswijkervoetveer,ook wel het Diemense
veertje, voer heen en weer tussende nog
bestaandeherbergLekzichten de verdwenen
herbergDe Rode Leeuw.Deze beide veren
hebbeneen langegeschiedenis.
De herenvan
Arkel maaktenal in de vijftiendeeeuw gebruik
van het Oudslijkerveer om aan de overkant
van de Lekstrooptochten
te ondernemen.
Het Oud.liiler veerheeftveleeiBendren
gehad.Het veerkwam in
en nog meerpachters
1773 in het bezitvan de stadDordrecht,uit de
erfenisvan de overledenheer van Hagestein,
Trip de Marez.Het onderhoudvan het veeren
de veerweghoordendaarbij.De opbrengst
van
de pont moestDordrechtechterafstaanaande
Waalse CereformeerdeDiaconie Armen in
Amsterdam,beter bekendals de Weeskamer.
Dat was een vreemdevoorwaarde
en tot ver in
de negentiende
eeuw een vettekluif voor vele
advocaten.
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Eennicht van de laatsteeigenaatAnna
Mariavan Rechteren,
had groteinvloedop het
stadsbestuur
van Dordrecht.ln lB02 zond de
dominee uit Hagestein,die functioneerde
als
rentmeester
van de re8enten
vande weeskame
in Amsterdam haar een briei, waarin hij
meldde dat de paclrter van het veer was
overleden"aan een kwaadaardigegalkoorts
met een rot- en zinkingkoortsen na vele
uitgestane
smerten".DiensvrouwClazinableef
achter zonder kostwinneren in verwachting
van haar vierde kind. De domineevroegom
Clazinaeen half jaar pacht kwijt te schelden.
Anna van Rechterenstemdedaar van harte
mee i n.

Clazinahad het alspachtervan hetveer
niet makkelijk.Toenhet eenszeer hoogwater
was, vormdezich een grote zandplaatvoor
de afvaartplaatsvan de pont. Volgensde
pachtconditieswas het verwijderenvan de
zandplaateen zaak van de pachter.Dat kostte
veel geld en intussenbrachthet veer nietsop.
ln de winter van 1B05 werd bovendiende
veerwegvernielddoor hoogwateren ijs. Ook
deze repdralieskwamen voor rekeningvan
Clazina,die niet eenswist waar ze grondkon
halen onr de weg te herstellen.
Vijf maanden
lag het veer stil en de rentmeester
v.ln het
weeshuisschreefdat lTetOudslijkerveerBeen
dui t meer w aard zo u zijn als niet snel
maatregelenwerden genomen. U iteindelijk
kon Clazina grond kopen uit de uiterwaard
naast de veerweg voor tien stuivers "per
schaft" , ongeveer vier eneenhalvekubieke
meter.
Clazina bediendehet veer niet zelf,
daarvoor had zij Loclewijk Heijnen uit
Nijmegenin dienst,eenvan de soldatendie na
zijn diensttijdin Hagestein
wasBebleven.
Toen
in 1805 was vastgele8ddat de pacht van
gulden per jaar tot 1808
tweehonderdvijftig
niet zou worden verhoogd,trouwdenClazina
en Lodewijk.

LodewiikHeijnenen de domanialepont
Het Oudslijkerveer brachtechte. niet
genoegop voor het gezin van Clazina en
L o d e wijk dat na v e rl o o p v a n ti j d n e g e n
pcrsonentelde.Ook het plaatsenvan borden
met daarop in drukletters"Or,rclslijkerveer"
vefgrootte
de klandizieniet. De lrcrclengingen
meestaldezelfde weg als hun voorgangers,
w a a r c le P r uis enin l 7 8 7 d e k a c n e r n re e
a.rnmaakten.
Ook bij de komstvan de Fransen
werdenbordenvernield.
TerwijlCI.lzinahetOr.rclslijker
veerbleef
bedienen,
werclLodewijkHeijnende veermarr
vande grotepont van Vianen.Bij de openbare
verpachting
in 1809 nanrhij clepachtaanvoor
2,125gulden per jaar, geclurencle
twaalf ja.lr
Het zat Lodewijk ecl'rter weer niet mee.
Ko rt t ev or en, op 30 j a n L ra ri 1 B 0 9 w a s
Beheelonverwachtde noordelijkeLingeclijk
cloorgebroken.
Het waterwas met veel geweld
cleVijfheerenlandcn
binnengekomen
en ook de
Alblassern
aardkwam grotendeels
onderwater
te staan.Koning LoclewijkNapoleonhacl de
getroftengebieden bezocht en claar werd
henr een snel herstel van de noorcl-zuicl
verbindingenbelooid.Toen LoclewijkHeijnen
aande verpachting
meedeed,rekendehij erop
clat cleze offici€le beloite sr-relzou worden
ingelost,\4,antdat zou een grotetoenamevan
voertuigenbetekenenvoor cle veerpont.De
toestandan de Vijfheerenlanden
bleef echter
zorgwekkend.
Aan de diiken gebeurdelange
tijd nietsen ze blevenonbegaanbaar.
Ook de
lancllmuwlag stil. Van het fruit en het gewas
kwamcleeerstejarennietsterecht.Volgenseen
berekeningvan Lodewijk kreeg de pont zo
weinig producten te verwerkendat hij err
Cl rzi n. r da; r m nl lr u n k i n d e re ng e e n \i c r
maandenvan konclenleven. De ir'rkonrsterl
zouden voornamelijkmoeten konrenvan cle
p.lqqerende
drlrgerrr
es die .oms n]el viFr,m,rir
nreestalmet twee paardenwaren bespallten.
De meesteverdienste
gai hetoverzetten
van de
postkoetsBrecla-Amsterdam
met vier paarden,
en somsnrettweeoi clrievolgwaliens.
Allesbij

elkaarhad het gezin een zeer karig inkomen.
De paclrtclievoorheendertienhonderd
gulclen
was lieweest,was nu eigenlijkveel te hooli.
Lodewijk besloot een beroep te doen op
k o ni nB Lodew i j k N apol eon, w ant i n de
pachtvoorwaarden was opgenomen clat
verlagingvan de pachtsommogelijkwasals na
een dijkcloorbraak de wegen van de
Vijfheerenlanclen
langere tijd onbegaanbaar
zouden zijn. Het beroep was dan ook niet
tevergeefs.
In april kreeg Lodewijk antwoorcl
ja.rrslechts
dat voorde pachtvan hetafgelopen
gulden
dertienhonderd
wercl berekencl.Toen
kwanrNapoleon.Hij lijfde de Nederlanden
in
en zette zijn broer Lodewijk N.rpoleonaf.
Lodewijk Heijnen hoopte dat de keizer de
toezeggingvan koning Lodewijkook voor de
overigejaren van het pacl'rtcontract
zou laten
gelclen,maar dat kreeghij niet Bedaan.Twee
j.1ar later, in mei 1811 overleed Lodewijks
v ro uw C l azi na.
lodewiik Heijnenen de keizer
l n het naj aarvan l B l l nraaktkei zer
Napoleonmet zijn vrouw MarieLouiseen een
groot gevolg een rondreis cloor de
N e derl anden.H i j zou van C ori nchem vi a

Gezichtop Vianenomstreeks
1725.In het middende grote
pontwaareen huifkarop staat.
Hetvierkantegebouwis de toren
van Sint-Pol,onderdeelvan het
kasteelBatenstein.

Afbeelding
van eenveerpont.
Zo moetde grotepont in de
achttiendeen negentiende
eeuw
wagensen paardenover de Lek
hebbengebracht.

Leerdamen VianeDnaarAmsterdam
rijden.Dat
brachtin Vianenen Vreeswijk
veelonrLrst
onder
de bestuurders,
want de keizermoestdaar de
Lek oversteken.Keizerlijkeorders bepaalden
hoe de reisover land en cle overtochtvan de
rivier zo veilig mogelijkkondenplaatsvinden.
O p 2 6 s eptember kw am al beri cht ui t
Dordrechtdat bij de doortochtvan de keizer
vijftienextravoerliedenuit UtrechtnaarVianen
zouden komen voor de verzorging van
paardenmet hun berijders,
tweehonderdvijftig
die de keizernaarUtrechtzoudenbegeleiden.
A a n d e " m aj re" (de burgemeesteri n de
Fransetijd) van Vianen werd uitdrukkelijk
meegedeeld
dat clemanschappen
op de Franse
wi,ze moestenworden ingekwartierden de
paarden op stal gezet. Ook werd opdracht
gegevendat bij de overtochtvan de keizerde
ponten van Schoonhoven,Tienhoven en
Hagestein
behoorlijkbemandmoestenzijn. De
"maire"van Lexmondmoestnog voor een aak
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zorgen, de "maire" van Ameide voor vier
kleinevissersboten,
zogenaamde
hengsten,
en
de "maire" van Langerakvoor twee hengsten.
Later werd nog per expressede pont uit
Krimpennaar Vianengestuurd.Toendaarook
de pont uit Katendrecht
aankwam,bleek dat
een vergissingte zijn en de schipperkreeg
opdrachtzich onverwijld naar Corinchemte
begeven. Op de landwegen werden alle
soorten paaltjes verwijderd evenals andere
zaken di e een hi nde r nis zouden kunnen
vormen.
Op 6 oktoberkwam de keizerom drie
uur aan in Vianen en nam op symbolische
wijze de sleutelsvan de stadin ontvangst.
Met
een royaalgebaarsteldehij ter gelegenheid
van
zi j n kroni ngsdag zeshonder d f r ancs t er
beschikkingvoor een soldaatdie bereidwas
een deugdzamedochter uit het weeshuiste
trouwen.Hij gaf de raadom het geldpasuit te
reikenals het huwelijk was gesloten.Na een

kort oponthoud zette hij de tocht naar de Lek
voort. Hoewel de domaniale pont met
Lodewijk Heijnen voor de keazer was
gereserveerd,werd deze voor anderen
aangewend.
De keizerstaptevanuitzijn koets
met zijn gevolgin een gereedliggendjacht en
daarmeewerd de tocht naar Utrechtaanvaard,
overde Leken de VaartseRijn.Eendeelvan het
gevolgen vele ruitersbegeleidden
de keizerop
de wal. De royalegestevan de keizerdreigde
de maBistraat
van Vianennog in moeilijkheden
te brengen,want keizer Napoleon had niet
gezegd,waar het beloofdegeld vandaanmoest
komen. De enige ongetrouwdemilitair in
Vianenbleek NicolaasOldemarktte zijn, die
niet meer in actievedienstwas. Ondanksde
niet geringe premie besloot hij zich niet
lichtzinnigin zo'n avontuurte storten.Nicolaas
was reedszeventigjaar.
Napoleonbemoeidezich ook niet met
betalingvan andere rekeningen.Stalhouder
Boschaart
uit Utrechtkwamer het bestevan af.
Hij hader voor gezorgddirectna afloopvan de
ceremoniede rekeningte presenteren
en die
werd hem ook vlot uitbetaald.Voor anderen,
die ook graaggeld haddengezienvoor hun
werk, liep het minder goed af. Lodewijk
Heijnen had zich van een goede bemanning
voorzien,drie man die moestenzorgenvoor
het in- en uitspannen
van de paardenen hetop
de pont brengenvan het gerei.Hij had ze ook
betaald,maaraan het eind van het jaar had hij
daarvoornog geencent teruggekregen.
Ook in
Vreeswijkliep het met de betaline,enverkeerd
en werd het oprichten van erebogen niet
vergoed.
De Pruisenen de Russen
De geschiedenis
laat zien dat het wel
of nietmakenvan verbindin8en
overrivierenof
kanalenvaak te maken had met bezetting
of oorlog.Omstreeks1800 hieldende Fransen
het land bezet.Na Napoleonsgrote nederlagen
probeerdegeneraalMolitot die in Nederland

de leiding had over troepen van de Franse
bezetter,om het land in het geheimte verlaten.
In de nacht van 14 op 15 november1813
verliethij met zijn hoofdmachtzo stil mogelijk
Amsterdamen trok naar Utrecht. Vandaartrok
hij in de nacht van 17 op 18 novembernaar
Corinchem,dat moestworden verdedigdom
de aftocht te dekken. Over een breed front
werden de troepenmet de pontenover de rivier
de Lek gebracht.Wanneer bij Vianen alle
mensenwerden ingezet,konden met de pont
per keer drie rijtuigen met vier wielen
worden overgebracht,
of twintig ruiters met
hun paarden. De domaniale pont kon
tweehonderdvijftig
manschappen
overzetten.
In
Vreeswijk waren acht en in Vianen vijf
roeischuiten
beschikbaar,
die elk achtpersonen
konden vervoeren.Langetijd werd dan ook
beslaggelegdop alle overzetmiddelen
om de
legermachtvan Molitor naar de zuidelijke
oevervan de Lekte brengen.
Van de hoofdmacht werden duizend
man in Vianenachtergelaten
alsbezettinB.
Voor
de bevolkingvande stadwasdit eenzwaretijd.
Om de aftochtte dekkenwas bil de pont een
batteriimet twee stukkengeschutin stelling
gebracht. Dat vergroottede angst van de
bewoners van Vianen en Vreeswijk. Kort
daarnawerd het land bevrijddoor de Pruisen
en de Russen.Op de eerstedecember18'13
waagdede eerstekozak zich van Vreeswijk
naar Vianen. In de daarop volgende nacht
verliet de laatsteFransmanmet stille trom
Vianen, richting Corinchem.Hoewel er niet
veel meer te halen was in Vianen zaB de
generaalnog kansom het mooistepaardvan
Vianen mee te nemen, zonder betaling
uiteraard.
Na de eerstekozak die de Lek was
overgestoken,volgden er meer. De domaniale
pont en de beide pinnemakersveren
waren
voortdurend in de vaart. Al snel volgde
de hoofdmacht van het expeditieleger,
voornamelijk Pruisen onder bevel van

Craaf Von Brilow. Niet alleen de Fransen
haddengrotehaastgehadom de rivierover te
steken,ook de Pruisenwilden zo snelmogelijk
naar de overkant.De troependie zich in de
omgevingvanCulemborgen Vianenbevonden,
stondenonder bevelvan generaalVon Oppen
d i e z i j n h o ofdkw arti eri n C ul emborghad
ingericht.Deze generaalhad zich goed laten
informerenover de gang van zaken bij de
over de Lek.Volgens
overtochtvan de Fransen
hem kosttehetop die manierte veeltijd. Via de
m a i re v a n C ul emborggaf hi j di j kmeester
Pietervan Zoelen een korte maar krachtiSe
legertwee
opdracht:bouw voor het Pruisische
over de ri vi er de Lek,66n bi j
s c h i p b ru g gen
Culemborgen 66n bij Vianen. Van Zoelen
kreegalle benodigdevolmachtenen paktede
aan. Hij begon met het
zaken professioneel
verleggen van de verantwoordelijkheden.
van Vreeswijk,Culemborg
De burgemeesters
voor de
en Vianensteldehij verantwoordelijk
v o l l e d i g e medew erki ngaan het tot stand
komen van de schipbruggen.Vervolgens
schakeldeVan Zoelenvoor de bouw van de
in. Op
bruggenhet "Bureauvan de waterstaat"
advies van Jan Blanken Jz., de inspecteurwerd als
generaalvan deze waterstaatsdienst,
uitvoerder
van dit projectingenieurCornelisde
Van Zoelen kreeghiermee
Beeraangewezen.
de iuiste man op de juiste plaats.Hij liet
De Beer de volgende brief ondertekenen:
"lk ondergetekende,
ingenieurvan de waterstaat,verklaardat al het nodigedadelijkin werkingzal wordengebrachttot hetstellenvaneen
schipbrugbij Vreeswiikover de rivier de Lek.
Utrecht7 december1813,Cornelisde Beer".
De bouw van de schipbrug| 8.13-1814
Cornelisde Beergaf te kennendat hij
voor de bouw van de brugzou zorgen,mits hii
werd voorzien van de nodige materialen.
hem hulp te
Hij verplichttede burgemeesters
verlenen. De burBemeestervan Vreeswijk
en zandschuiten
moestalle soortenvaartuigen
opeisendie kondendienentot het vormenvan
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Ook
eenschipbrugen ze naarde Lekdirigeren.
al l e beschi kbareti mm er liedenen over iSe
vaklieden moesten met hun Bereedschap
aantreden,en w el di r ect ! I n Vianen was
dezelfdeorderal de vorigedag gegevenen die
die in
had alle manspersonen
burgemeester
staatwaren arbeidte verrichtengesommeerd
zich met zaag, biil, touw, spade ot ander
gereedschap
bij het stadhuiste melden.Dat in
Vreeswijkde zandakenen timmerliedennaar
was in dit dorpvan
de Lekwerdengedirigeerd,
nietzo
en enigescheepswerven
zandschippers
vreemd.Maar wat moestende bewonersvan
Vianen met bijlen en zagen?Dat werd snel
duidelijk.Voorde bouw van de schipbrugwas
lang niet voldoende materiaalvoorhanden,
maar Vianenhad prachtigelanen met bomen
die preciesin het plan voor een schipbrug
waren
pasten.De bomendie hetmeestgeschikt
voor het vormen van de schipbrugwerden
uitgezocht,
omgehakten naarde Lekvervoerd.
Ze diendenin hoofdzaakvoor de landhoofden
en alsverbindingvan de schepenonderling.
Om de brug in geval van nood te
werden de twee door de
kunnenverdedigen,
FransenaangelegdebarriEresversterkt.Voor
deze werkzaamhedenwerden in hoofdzaak
bur8ersuit Everdingeningezet Zii verwerkten
materiaal.Het oprichten
lBl waSenvrachten
van de brughoofdenen de barribreskostte
rui m el fhonderd mandagen.Tussen4 en
2B december ziin no8 andere burgersuit
rond
bezig Beweestom palissades
Everdingen
de brughoofdenop te richten en dat kosttenog
mandagen.Nadien
eens een zestienhonderd
alsgidsvoor
maaktenzij zich vooraldienstbaar
van
Intussen
haktende bewoners
de bevrijders.
Vianeneengrootgedeeltevan hun bosom. De
timmerliedenen anderevaklieden
Vreeswijkse
uit Vianenverbondenmet de meestSeschikte
bomen de schepenonderlingen vormdenze
tot een stevigSeheel.
U i t Lexmond wer den per da8
gevorderdom voor
vijfentwintigmanschappen

Een'hengst",een kleineboot
waarmeevoetgangers
en hun
vrachtjeswerdenovergevaren,

eigen rekening met eeD schop oi sp.rde de
toevoefwegennaar cle bruB in zo gocclnrogelijk
toestanclte brer-rgen
en tc houden. Hel vormen
v.rn de ltrug wercl begorrnen aan de k.1Dtv.1rl
Vianen. Daar lag een grote zanclplaat in cle
rivier !v.rl het werk vereenvoudigcle.Moeilijker
u,as het aan dc Vreeswijksekant, \^,aarde rivier
v eel diep er was. Me t ins p. lDuing v aD at t e
krachlen en onder grote druk werd het lverk
geklaarcl. Op 9 clecember lUll
koncten cte
Pruisischeen Russiche troepcn over de brug
nrarchefen. Op 12 decenrber arfiveerde cle
gehele staf v.rr het expeclitielegeronder leiding

van Braaf Von Blilow en nam zijn intrek in
Viane n .
Cornelis cle Beer kon on-r een rJoooschap worclen Sestuurd.Hij werd dan ook na
het gereedkomen van de brug bij Vianen op
l5 december naar Zaltbommel gezonden onl
ook daar een schipbrug te bouwen.
Het terugtrekken van de Fransen
De manier waarop de Fransen zich
tefLrgtrokken
uit het land was opmerkelijl<.Toen
zc Arnhenr al lang hadden prijsgegeven,
evenals Utrecl'r1,'s Hertogcnbosch en Brecla,

verdedigden
ze Corinchemno8 met vuur. De
aanvoerlijnen
van de Pruisenen Russenlagen
voornamelijkboven de grote rivieren,dus de
schipbruggen
bij Vianenen Culemborgwaren
van het grootstebelang.CraafVon Bi]low,die
Corinchem niet alleen vanuit het noorden,
maar ook uit het zuiden en oosten wilde
aanvallen,gaf bevel om bij Zaltbommeleen
schipbrugte leggenover de rivier de Waal.
van
JanBlanken.lz.die als inspecteur-Beneraal
waterstaatinmiddelsde nodi8econtactenmet
Craaf Von Billow had, beloofdede brug tot
standte laten brengen.Op zijn bevelwerden
rondomVianenvijftigakengevorderdvan een
bepaaldmodel.Vervolgens
liet hij de schepen
stroomafwaarts
bijAmeideoverde dijk door de
V i j fh e e re n l andenbrengen. V an hi er gi ng
het over land en water, met behulp van
manschappendie de burgemeester
van etke
plaats in de Vijfheerenlandenbeschikbaar
moeststellen.Zo kwamende aken uiteindelijk
in Tuil.Daarbevondzich ingenieurCornelisde
Beer, die in Vreeswijkal van Jan Blanken
opdrachthad gekregenom een schipbrugover
de Waal tot standte brengen.Met behulpvan
de velemanschappen
die ook aande schipbrug
van Vianenen Vreeswijkhaddengewerkt,kon
de brug over de Waal op 23 of 24 decemlrer
van dat jaar in gebruik worden genomenCezienhet jaargetijde
en het slechteweer was
dat een topprestatie,vooral waar het de
aanvoervan de materialen
betrof.
De voedselvoorzieningvan de Pruisen
Eenlegerop expeditiekon niet zonder
voedsel. De meest voor de hand liggende
manier om aan eten te konren was
vorderen.CommandantVan Oppen van het
OppenseAvant Corpsdat in Culemborgwas
ingekwartierd
eistedat Vianendrie dagenlang
elke dag de volgendelevensmiddelen
leverde:
650 pond broden,350pond vlees,900flessen
brandewiin, 275 pond zout en 325 pond
groente.Om de vier dagenmoestde stadook
nog voor 248 Culemborgseschepelshaver
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zorgenen 900 pondhooi.Het stadsbestuur
wist
niet hoe het daarvoor moestzorgenen stuurde
de predikant,die goed Duits sprak,met een
brief naarVan Oppen om te benadrukken
dat
de uitgemer8eldebevolkingvan Vianen de
gevraagde
hoeveelheden
nooit kon opbrengen.
Van Oppen was kort en zei dat als Vianende
zakenniet in naturakon leveren,de stadmaar
voorgeldmoestzor8enom hetergensanderste
kopen.De predikantreisdeweer naarhuis,om
zich net als de anderebewonersvan Vianen
met bijl en zaagbij het stadhuis
te meldenvoor
de bouw van de pontonbrug.De levensmidde
len leverdeVianenuiteindelijktoch in natura.
De uitdrijfvakken
Een echt Nederlandsleger bestondin
deze tiid niet, er waren alleen schutterijen.
Daarnaastwerden landstormafdelingen
opgericht om de onrust onder de bevolkinghet
hoofdte bieden.De afdelingin Vianenbestond
uit 153 personendie met elkaarover twaalf
geweren beschikten,waarvan de helft niet
bruikbaarwas.Voorde overigestrijderswaren
door de smeden van Vianen zogenaamde
pieken Bemaakt, houten stokken met een
ijzerenpunt.Om de landstormvan een betere
bewapening
te voorzien,kochtende Statenvan
Holland in Engelandtachtigduizend
Beweren.
De Engelsenleverdenze af in Hellevoetsluis.
Op 9 decemberwerd opdrachtgegevende
geweren naar Zutphen te vervoeren. Het
vervoervond plaatsover de Lek, de Rijn en
de lJssel. Toen was er een probleem.
Waarschijnlijk
door de grotesnelheidvan het
bouwenen de grotedruk waarondede beide
bruggenbij Vianen en Culemborgtot stand
waren gebracht, was er geen rekening
gehoudenmetde scheepvaart
en warener geen
ui tdri j fvakkenaangeb r achtin de br uggen,
delendie weg kondenvaren,zodatdoorgaande
schepende brug konden passeren.Maar de
gewerenmoestentoch naarZutphen.
Jan B l anken mocht het pr obleem
oplossen.Hij schakelde
dijkmeester
Pietervan

Zoelen weer in om uitdrijfvakkenaan te
brengen.Opnieuw werden de burgemeesters
van de betreffendeplaatsenvoor de uitvoering
gesteld.De materialendie in
verantwoordelijk
Amsterdam
en Utrechtwarenbesteld,kwamen
via de Vecht en de VaartseRijn in Vreeswijk
aan.Vianenen Vreeswijkhaddendus de eerste
keus,zodat het uitdrijfvakin hun brug snel
gereedwas. De burgemeestervan Culemborg
wachtteniet af maarstuurdedijkmeester
Pieter
van Zoelen met het nodige personeelnaar
Vreeswijk
om de benodiBde
materialen
te halen
voor de brug in Culemborg.
Zo kwamook daar
het uitdrijfvakgereeden konden de schepen
naarZutphenvaren.
De uitdrijfvakkenmochtenuitdrukkelijk
alleenvoor zaken van oorlogvoeringworden
uitgevarenen dan nog, alleen bii daglicht.
De burgemeestershadden een zware verantgekregen.
woordingop hun schouders
Zij kwamen bijeen en lieten jan Blankenweten dat
zij zich geen van drie€n bekwaam voelden
om zulk een groot en belangrijkobject te
beheren.jan Blankenschreefdirect terug en
zei dit van Culemborgnog wel te kunnen
begrijpen.Aan de burgemeesters
van Vreeswijk
en Vianenschreefhij: "Want waar en in welke
andereplaatsen
alsVianenen Vreeswijkvind ik
ervarenerdijkmeesters,
molenmakers,
veerlieden en schippers
dan bii Ulieden,die met ddn
opslagvan het oog opkomendegebrekenen
middelenvan redres(herstel)kunnen toepassen."Dat was een staaltjeBlankenlactiek.
Het einde van de bruggen
Al dezewerkzaamheden
vondenplaats
in een winterdie zo koud was dat schaatsliefh e b b e r s daar v an s le c h ts k u n n e n d ro m e n .
Dat brachtveelontberingen
met zich meevoor
d e b e v olling en s t e l d e z w d re e i s e n a a n
degenendie aan de bruggenmoestenwerken.
Slechtsenkeledagen in decemberen januari
kwamhet kwik bovennul. In de nachtvan 6 op
7 januari 1814 wakkerde een straffewind uit
het noordoostenaan en daalde de temperatuur

snel.Toenwas een ramp niet meer te vermijden. In de ochtendvan 9 ianuarisloeghet ijs in
de rivier de brug tussenVianenen Vreeswijk
uiteen, bracht onherstelbare
schade toe en
verspreidde
de stukkenwijd en zijd. Dat was
heteindevande meestepontonschepen
die het
brugdekondersteunden.
SlechtstweeendertiB
dagenhad de bruBdienstgedaan.Bovendien
Bingdoor het geweldvan het ijs een grootdeel
van het hout verlorendat pasgekaptwas in het
Vianensebos. De schipbrugbij Zaltbommel
onderginghetzelfdelot op 22 januari.
De ponten werden weer in8elegd. De
pachtersvan het veer hadden het enige tijd
betrekkelijk
rustiggehad,maarwarensindsdien
weer zeer druk met het overzetten van de
militairen. Het leverde ze overigensgeen
inkomsten op, omdat militairen een vri,e
overtochtBenoten.LodewiikHeijnenkreeSaf
en toe van de stadVianenenig geld om hem
voor armoedete behoeden.
Ook de centen speleneen rol
Toen kwam de vraagwie dit alleszou
betalen. Jan Blanken was in deze dingen
zeer secuur en had al voor 16 december
1813 contactopgenomenmet het ministerie
v a n B i nnenl andseZaken. N i emand mocht
materiaalleverenof aanvaardenzonder bon.
Het "Viaanse bos" en vele lanen in de
stad waren eiSendom van Domeinen. De
vertegenwoordigervan Domeinen in Vianen,
Willem Pernis,diendeeen rekeningin voor de
ongeveervierduizendbomen die uit het bos
warengehaald.Perniskreegde rekeningterug
met de opdrachtdie bomen nog eens na te
tellen.Toenhij dat samenmet de boswachter
deed, kwam hij uit op 914 bomen plus een
boom die was bliivenliggenomdathij naarde
verkeerdekant was gevallen.Pernisverdedigde
zijn onjuisteopgavedoor te zeggendat veel
bomenbij het vellenwaren beschadigd
en hi,
steldevoor het aantalop duizendaf te ronden.
In totaal bracht hij vijfduizend gulden in
rekening en dit bedrag zou bijna duizend

Buldenlagerkunnenzijn als daarde opbrengst
werd afSetrokken
van de houtenIandhoofden.
Willem Perniswilde de lanenweer zo
snel mogelijk inplanten.Hij vroeg of hij de
bomen die waren blijven staan om mocht
hakkenzodat ze de jonge bomen niet in hun
groeizoudenhinderenen de regelmaat
van de
lanenverstoren.Hii kocht in Boskoopoeuren
en ltaliaansepopulieren.Langsde weg van
V i a n e n n aar C ori nchem w i l de " ' s ri j ks
waterstaat"zwaarderebomen plaatsen.Daar
kwamen zevenhonderdviiftig
eiken met een
d o o rs n e de
van vi j f dui m (12,5cm),om en om
gepootmet evenveelpopulieren.
D e vaartui genen aken di e di enst
haddengedaanin de schipbrugwerdenaande
eiSenaarsteruggegeven.
Ankers, touwen en
planken werden opgeborgen,zodat men ze
weer snelzou kunnengebruiken.
De financidn van Vianen
Toende Fransen
warenverdreven,
bleef
e e n b e ro oi d N ederl andachter. B ui ten de
heerwegendie Napoleon voor Tiin troepen
nodig had, was er weinig of nietsgedaanaan
de openbarewerken.
Door Vianen liep de grote weg van
DelfzijlnaarParijs.Tiidensde FransebezettinS
viel de geheleweg onderhet Departement
des
Pontset Chaussdes.
Na het vertrekder Fransen
werd dit het Bureauvan Waterstaat.
Waterstaat
en de Bemeente
Vianenmaaktenin november
1814 afspraken
over het gedeeltevan de weg
dat nriddendoor Vianenliep, "lopendevanaf
de Veerweg(in 1811 dwars door qe naven
aangelegd)aan de noordzijdevan de stad
Vi a n e n v annaar de 5l rdat mel kei en w as
belegd, over de Voorstraattot buiten de
Landpoortaan de zuidzijde van de stad."
Vianen was volgens de overeenkomstmet
Waterstdat
verplichtdit gedeeltevln de weg te
onderhouden.
De magistraat
van Vianenvonddat deze
weg meergeledenhadvan de doortochten
van
vele legersdan de wegen elders. In 1Bl5
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gingen zij daarcloor nog steeds oncler
zwaarderelastengebuktdan andereplaatsen.
Het werd daarom ntoreel verantwoord
gevondendat doorgaandereizigerszouden
biidragenaan het onderhoudvan de weg.Met
toestemmjng
van de Statenvan Hollandvoerde
Vianeneen nieuwe belastingin, de boom- of
straatbelastjng.
Ingezetenen
waren vrijgestelc
van de nieuwe belasting,maar het interlokale
vrachtverkeer
had er veel van te lijden. Een
geladenwagen met vier wielen moest drie
stuivers betalen. Ook voerlieden die met
mensenvan buitenclestadredenof eenvracht
vervoerdenvoor iemand van buiten de stad
moestenbetalen,evenalsalle vreemdelingen.
Om sluipverkeerte voorkomen stond ten
noordenvan de Lekpoo( een slagboom.Een
toiwachter(tevensschoenmaker)
bediendede
boomen inde het boom-of straatgeld.
De eerstedie de gevolgenvan deze
maatreSel
ging merkenwas LodewijkHeiinen.
Het veer v.in Vianen werd steeds meer
gemedenten gunstevan het Tienhovense
veer
bij Ameide. Ook het Oudslijkerveer kreeg
meer verkeerte verwerken.Daar kon zelfsde
pachtomhoog.Heijnenzag dit enigetijd aan,
maar omdat zijn inkomstensteedsntinder
werden, diende hij een verzoek in bij de
Koningvoor een verlagingvan de pacht met
vijftig gulden per maand,vanaf het moment
dat het boomgeld was ingevoerd. De
hoofdadministrateur
van Domeinenkwam na
een secure berekeningop een scnadevan
guldenen zes stuiverper maand
drieendertig
en adviseerde
om de pacht met clatbedragte
verla8en.Hij raaddede Koningook aanVianen
op te dragengeen boomgeldmeer te innen,
maarnaaranderebronnenvan inkomsten
uit te
zien. Heijnenkreegechtergeengeld,nochvan
de slad. noch van het rrlk. Het adviesgeen
straatgeld
meerte heffenin Vianenwerd pasin
1824opgevolgd.
Hulp in nood
De pachtervan het domanialeveerhad

niet alleen de verantwoorcling
voor de pont
zelf, maar hij nroest ook zorgen voor de
veiligheidvan de reizigers.Het overbren8en
van postkoetsen
en diligencesbrachtover het
i l g e me en weining m o e i l i j k h e d e nm e t z i c h
mee. Particulieren
kondenzich nog wel eens
l.rstiggedragen,
maaranderswerd het wanneer
militairenmoestenworden overgebrachtmet
hun vervoernriddelen,
kanonnenen pa.lrden.
Hoewel de Fransenal weer enige tijd weg
waren,zwiervenna l814 nog langetijd door
heel Europa grote troepen van diverse
n a ti o na
I it eit en. Rond d e j a a rw i s s e l i n gv a n
I B15 -1 816 k w. r m in Vre e s w i j k e e n g ro te
Deense legereenheidaan die n.1ar Vianen
moest worden overgezet.Daar hoorden meer
dan honderddertig,
kanonnenmel wagensen
paardenbij. Dat was geen kwestievan uren,
maarvan da8en.Toener kort daarnaook nog
zevenhonderdcavaleristenkwanren en bij
Vi a n e n een bat . . r ljo nl a n d mi l i ti e n a a r h e t
noordenwilde,werd de spanningbij de Denen
voelbaar Een Deense luitenant nam onder
zware protestenvan Lodewijk Heijnen het
BezaSop de pont over Hij laaddede pont niet
met den kanon met de daarbijbehorendezes
paardenmaarmet het dubbele.Al bij de eerste
overvaartliep de pont zo vastin de wal dat hii
niet meerdrijvendwas te krijgen.Dit on8evnl
b ra ch t W illem P er n i s i n h e t Se w e e r,o e
verteSeDwoordiger
van Domeinen.Ook hij had
bij herhalinggetrachtde Deenseotlicierentot
de ordete roepen,want Lodewijkwas met ziir'l
knechtenals het ware bii de Deensetroepen
ingelijfd. Een harde west-noordwesten
wind
met onophoudeliikzware buien voerde de
spanning nog verder op. Pernis liet zelfs
de veerhoofden
verleggenzodatook de kleine
of reservepont
aan kon leggen.Dezepont was
echter zo slecht dat van de zes man extra
personeel
die Heijnenhad,vier constantbezig
wAren om de pont IeeB te hozen. Heijnen
stelde Pernis voor om de pont van het
Ou d sl ijk erv eer t e len e n .Op 3 j a n u a ri1 Bl 6
ging Heijnenmet zijn knechtsop pad om drie

kilometerstroomopwaarts
die pontop te halen.
Doch ook dezepontwasniet in orde.Vooralle
zekerheidwerd achterde pont een roeiboot
gehangen
om desnoods
daaropover te kunnen
stappen.Terwijl de domanialepont aan de
grondzat en de kleinepont zo lek was als een
mandje,werd het werk uiteindeliikgedaanmet
de geleendepont van het Oudslijker veer
Heijnenen de meestevan zijn veerknechten
waren toen acht dagen en nachten in de
weer geweest. Pernis schreef aan de
hoofdadministrateur
dat de vertraSing
niet was
te wijten aan wanbeheervan hem of van
de veerman. Dat het opknappen van de
veerhoofden allang dringend nodig was,
schreefhij er niet bij. Pernishad al lanSetijd
onenig,heid met Jan Blanken over de
verplaatsing
vande veerhoofden.
Aan heteinde
van het schrijvenwerd dit als een postscripum
heelvoorzichtigmeegedeeld.
Lodewiik Heiinen en de postrit AmslerdamPariis
Hoewel het overvaren van de
postkoetsen
en diligencesLodewijkeen kleine
vaste bron van inkomsten gaf, was het geen
vetpot.ln 1816 beslootde regeringbovendien
dat het postverkeer voortaan Seen tol- en
barri:iregelden
hoefdete betalenzolangzich in
het rijtuig of de postkarniet meer dan 66n
persoonbevond.De postviel in dle tijd onder
de dienstclerbelastingen
en werd uilbesteed
aan particulieren.ln l8l9 trad een nieuwe
d i re cl eur vdn de di recl e bel asl i ngenen
posteri,enaan. Naastde "KoninklijkePostrit"
van Amsterdamvia Den Haag naar Hoge en
LageZwaluween vandaarnaar Parijs,voerde
hij een nieuwe postritin, van Amsterdamvia
VreeswiiknaarHogeen LageZwaluwe.
Om de hindernissen
langsdeze route
weg te werkenhadde hoofdaannemer
zich van
een Soedeonderaannemer
voorzien,Cornelis
Spinhoven.Deze was er tot dan toe steedsin
gesl.ragdalles te regelenom de overtochten
van rivierenen barridresvlekkelooste laten

verlopen.Bij de overtochtoverde Lekging het
mis.
Spinhovenhad een goed plan bedacht
voor het overbrengen
van de post.Spinhoven
had geruimetijd ervaringmet Heijnen,die elke
dag de postvan de postritUtrecht-Corinchem
overbracht.Omdat dit zo plichtsgetrouw
werd
verzekerde
uitgevoerd,
Spinhovenzich voor de
post van de nieuwe postritvan de hulp van
Heijnen.Die wilde echtervoorkomendat er
eensituatiezou ontstaanalshij eenseerderhacl
meegemaakt.Toen de postrit CorinchenrUtrechtwerd ingelegdmaaktehij mee dat de
Vreeswijksepinnemakersde domanialepont
met de postenterden,waarbijeen paardover
boord was gesprongen
en de post doornatin
Bre d a w a s aangekomen.S i ndsdi enmocht
Heijnende porl alleennog overzellenin cen
mand oi kist. Heijnen liet zich wel voorzien
van eendocumentvan de hoofdaannenrers
vdn
de postrit,waarinvermeldstonddat alleenhij
de post over de rivier de Lek mocht brengen.
Spinhoven
en Heijnengingenalsvolgtte werk.
Wanneerde postkoetsaan de noordzijdevan
de rivier was aangekomen,
brachtHeijnende
post over naar de zuidzijdewaar een andere
postkoets stond te wachten. Paarden en
riituigenhoefdendan niette wordenoverBezet.
Omdat de postkoets'snachtskwam, was het
mogelijkde post met een kleine aak over te
brengenen kon de domanialepont aan de wal
blijven.
Het overzetten
van voetganBers
en hun
bagagewas echtervoorbehouden
aan de twee
pinnemakersveren.
Zij meendendus voortaan
recht te hebbenop het overzettenvan de post.
In de nacht van 20 op 21 september
1819 lagenzij op de loer.Toen Heijnen met
zijn aak een eindje uit de wal was, werd hij
overmeesterd
en naar de burgemeester
van
Vreeswijkgebracht.Die koos de kant van de
p i n n e ma k e rs
en l i et al l es i n besl agnemen.
Heijnenkon naarhuis,maarde aak werd aan
de kettinggelegd.De volgendemorgenstuurde
Heijnen ziin zoon naar de burBemeester
van
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VreeswijknTethet verzoekde boot weer vrij te
geven. Dat weigerdede burgemeester.
Wat
ergerwas,hij gafook de postnietvrij. Om zich
in te dekken schreefhij een brief naar de
Couverneurvan de Koning met de nodige
uitleg en de mededelingdat hii zich in het
uiterstegeval tot de KoninB zou wenden.
Heijnenhad zijn boot nodig om de komende
nacht de post weer over te brengen,dus hij
beslootom die tegenelkeprijsop te halen.Met
behulpvan een bijl probeerden
zijn knechten
hii de kettingte verbreken. Dat gin8 niet en
daaromhakterrzij hetstukhoutwaarde ketting
aan vast zat gewoonuit de boot. In de nacht
van 21 op 22 septemberwerclcle post weer
door HeijDenover de Lek gebracht.Bij de
afvaartwaren twee Vreeswijksepinnemakers
aanw ezi g, evenal s de gem eent ebodeals
vertegenwoordiger
van de Bemeente.
De bode
verbood Heijnen de post over te brengen.
Heijnenging echterzijD gangen met behulp
\dn lwee poliSesrhippers'laagdehij erin van
de wal te komen.Op het middenvan clerivier
or'rtstondweer een gevechtmet cle Vreeswiikse
pinnemakers,
maar met list en geweld kreeg
Heijnende postaande overkant.
Waar waren intussende pinnemakers
van VianeniZij haddenin de vertegenwoordiger van Don'reinen,
Willem Pernis,een goede
voorspraak.Pernissprak met de gouverneur,
met de directeur-generaal
van de posterijen
en
met de burgemeester
van Vreeswajk.
Tenslotte
praattehij ook met Spinhoven,de aannenrer
van postrit. Spinhoven stelde de Vi.rnense
pinnemakerseen douceurtjeiD het vooruitzicht, waarschijnlijkop aanradenvan Pernis.
Daardoorbleefhetaande Vianense
kantrustig.
kant keerdede rust
C)ok aan de Vreeswijkse
langzaamterug.
LodewiikHeijnenals redder
Op een avoncl in sept en, berlBlB,
tussen achl en negen uur 's avonds was
LodewijkHeijnennietop clepontmaarthuis,in
het veerhuis.Eenvan zijn dochters,die in de

rivierwaterwilde gaanscheppcrl,
keerdeal na
enkele ogenblikken terug in het veerl'ruisOntsteld vertelde zij dat zij gekerm en
hulpgcroeph.rd gehoorclvan de kant van de
rivicr. Heijnen bedacht zich Been n'ronrenr,
stornrde naar buiten en hoorde ook het
h u l p ger oep.Hoewel c l e d u i s te rn i sn l w a s
ingevallenen het waler van de rivier er8
onstLrimig
was, sprongHeijner]in een kleine
bootdie voor hetvecrhuislag.Hij roeideop het
hulpgeroepif en zng een man worstelenmet
de golven.Met inspanninB
v.rnal zijn krachten
geluktehet Heijnen cle man in het bootje te
lreklen. Hij mdnoeuvreerde
de nran op zijn
kniednen met enig trekkenen dLrwenslaagde
hij erin de drenkelingveel wnter kwijt te
laten raken. lntussen was cle bool neer
dan honderdvijliig nleter nret de stroom
meegedreven.
Heijnenwas aan het ein(levan
zijn krachten.Celukkighaddenzijn kinderen
hulp gezocht.Thuiswerd de clrenkeling
naast
de kachelgelegd,hij kreegeen grootglasoude
jenevertoegedienden kwanr weer helemaal
bii. Hij verteldedat I'tijoverboorclwasgeslagen
toen hij van de wal afstak en een sterke
winclvlaaghel zeil tegen henr .ransloeg.De
man vroeg Heijnen hem nn.rr zijn schip te
brengendat in Vreeswilkvoor de wal lag. Hij
kwam uit Ruhrorten was schippersknecht
op
eenl)eurtschip
vanAnrsterdam
naarKeulen.De
schoutvan Vianenvonclde reddingbel.rrrgrijk
Benoegom er melding van te maken bij de
Couverneur.Het nodige schrijfwerknronclde
u i t i n het K onink lijkB e s l u i vt a n 1 2 n o v c m b e r
lBltt om Heiineneen zilverentnbaksdoos
uit
te reikenter waardevnn vijtii8 Liulden,
oi hem
het geld te schenken.Lodewijk Heiinenkoos
direct voor cle tabaksdoosen werd cloor de
Koninggeprezenonr clie keus. De geneente
Vianen voorzagde doos van een inscriptie:
"V.rn w eg, e
Z iine M ilj e rl e i t rl e Ko rri rrga a n
LoclewijkHeijnen,veermante Vianen,wegens
het redden uit de rivier de Lek van Johan
Hackstein in de avond van 15 september
lBl8". Heijnenmoestnog wel even w.rchten

op de doos,want die werd hem pasuitBereikt
op JO .ru8usluslB1q, op hel j.rnrleeslvnn
de Maatschappijtot Nut van 't Algemeente
Vianen.
Heijnen wordt brugwachter
Tw aal f j a.rr had H ei j nen de pont
Bepaclrtvoor een veel le hoge pachtprijs.Hij
hadcleFransen
overgezet
evenalsde Pruisische
maar
voor
bevrijders,
de meestereizen met
militairenhad hij geengeld Sekregen.
Hij was
gekomen
geld
erachter
dat
tegoedhebbeniets
heel andersw.rsclangelclontvangen.Ook de
jaren als weduwnaarmet een Sroothuisgezin
haddenhemgetekend.
In september
1820deed
hij een belangriike
stap:hij trad in het huwelijk
met de dochter van dominee Dekker uit
Hagestein.Waarschijnli,kwas zij echter niet
Beschiktals vrouw van een pontbaas,want
Hei,nenzettede pachtnietvoort.In 1821werd
het dom.lniale veer gepacht door Marcelis
Brongers,
die er nog wel wat in zag,want hij
betaaldeer 3150guldenper jaar voor
Heiinenging met ziin gezin in Utrecht
wonen,buitende Tolstee8poort.
Hij leefdedaar
in kommervolleomstandigheden.
Uiteindeliik
richtte hij een verzoek aan de Koning. Hij
schreefover zijn diensttijdbij het regiment
huzarenen over werkzaamheden
aan de pont
hii
en
vroeg de KoninShem als brugwachter
aan te stellenop een van de vele vlotbrug8en
over het nieuwe Zederikkanaal
bi, Vianen.In
s e p tember1825 kreeg hi j i nderdaadeen
aanstellingals brugwachter,maar dan aan
vlotbrugoverhet Noord-Hollands
k.rnaalbij cle
Biersluis
te Alkmaar.
Eenin6enieurgriipt in
ln 1B2Ovondenten zuidenvan de Lek
grote overstromingen
plaats.Alle beschikbare
werden
schepen
ingezetvoorde hulpverlening.
K o ni ng W i l l em I rei sde rond l angs het
ondergelopen
land in Vianen.Daaromwaren
vele militairen in de streek.Zii zotBdenvool
een goed verloop van de reis. Omdat de

veerponttussenVreeswijken Vianen meestal
veeloponthoudgaf,was het veerhuiseenvaste
pleisterplaats
voor de soldatendie naar de
overkantwilden. Ze blevendaar soms langer
hangendan nodigwas.
D e n i euw e veerman, B rongers,di e
H e i i n e n z ou gaan vervangen, w as op
4 februaridruLbezigmelde ponl en zijn vrouw
was alleenin de gelagkamer.
Eendetachement
kurassiers
uit 's-Cravenhage
zochthet veerhuis
o p . D e sol daten gebrui kten de nodi ge
verteringen,maar ze haddenmoeite met de
betaling.De wachtmeester
maaktede meeste
stennis.De vrouw van de veermanhad het al
zien aankomenen de schout van Vreeswijk
laten waarschuwen.Toen de schout kwam,
gelasttehij de wachtmeesterhet gelag te
betalen en weg te gaan. De wachtmeester
gaf hem een grote mond en schreeuwde
enige minder mooie opmerkingennaar de
di e opzi j stond, met een
k i n d o p h aar arm. Onverw acht gaf de
wachtmeester
haareen slagin haargezichl.
In het naastgelegenvertrek was
ingenieurMetzvanWaterstaat
op
Bestationeerd
voor het hoge water Hij
een bewakingspost
hoorde wat er gebeurde, aarzelde Been
moment,greepeen stukhoutvan een hekwerk
en ging op het lawaai af. Dat maakteindruk
op de wachtmeester.
De ingenieurslaagde
er uiteindelijkin de manschappente laten
betalenen de deur uit te werken. Voor de
wachtmeester
werd hetvierdagenzwaararrest.
Nieuwe pachtersvan de pont
Eenjaarna MarcelisBrongers
verscheen
HendrikBennikten toneledie het veerpachtte
voor zes jaar Ook het oude veerhuisjebij
Vianenkreeghij in pacht. Hij ging daar niet
wonen, maar zou het behoorlijk nroeten
onderhouden,evenals de ijsbokkendie ter
beschermingvan het huis stroomopwaarts
waren geplaatst.Hij woonde in het nieuwe
veerhuis,
kant.Bennikhield
aande Vreeswijkse
zich vaak niet aan oude gewoonten en
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ongeschrevenwetten. Hij nam voetgangers
mee op de domanialepont, ook al waren die
voorbehouclen
aan het pinnemakers
veer.De
pinnemakers
schrevendaarovereen bozebrief
aande Cedeputeerde
Statenvan Zuid-Hollancl.
Zi j schreven dat zi j als schipper sallen
behoeliigepersonen
waren,die vanjongsafaan
het veer hadclenbediend.Bovendienzorgden
zi , si nds l anB e ti i d voor de uilker inBaan
Coverdina Homburg, de weduwe van een
verdronkencollega. Sindsonheuglijketijden
warenzij bevoegdom een pad overhet ijs aan
te leggenals de Lek bevrorenwas en voor een
tocht over het pad tweedneenhalve
cent te
rekenen.Bennik had Betrachtdaarovereen
regelingaf te dwingen,wat zijn voorgangers
nog nooit haddengedaan.Eenandereafspraak
was om voor vijt'enzeventi8
cent per dag een
vande pinnemakers
op de domanialepontmee
te latenwerkenals de kleinepont uit de vaa
was,zodatdie de voetgangers
kon controleren.
Het wasmoeilijkom Bennikaandie afspraak
te
houden.De zaak kwam zelfsvoor de rechter.
Die kon zich moeilijk voorstellenhoe hij
moest handelenom een regelinguit 1736
in 1822 te handlraven.Er was sindsdien
veel veranderd, zeker len d, r nzien vnn
Rijkswaterstaat,
Domeinenen het bestuurvan
de grotewegen.In de oude verordening
werd
gesproover passaSiers,
koff'ers
en sluitmanden
ken,maarnietoverde modernediligences.
Na
onderzoekhad hij bevondendat cle pachter
bedaard van geest was. Zijn daden waren
niet in het geheim bedrevenmaar openlijk,
in het biizijn van de schoutvan Vianen.De
zaak nroest daarmee als afgedaanworden
beschouwcl.

Eenhangbrug
EenVianensdriemanschap
ViaDeneD Vreeswijkalle vier warengezwicht,
Crote zaken beginnenklein, bijvoorwanneerde wind dus zelfsvoor de nrolenste
beeld op de rand van een tafellakenof nog
hardwas.Blankensteldenogvoorom eenpont
kleinerop een servet.EvenbuitenVianen,bij
in te legBendie door middelvan paardenzou
d e weg naar Cor in c h e m , w o o n d e o p d e
worden aangedreven
zoals dat bij de ponten
buitenplaatsVijverlustde inspecteur-generaal van New Yorkwerd toegepast.Dat kon bij de
van Rijkswaterstaat,
Jan BlankenJz. Tot ver
andere notabelengeen genade vinden. Het
over de grenzen was hij bekend om zijn
werd een schipbrug,voor die tijd het toppunt
deskundigheid
op het gebied van waterstaat. v a n mensel i j kunnen.
k
Hij bemoeidezich ntet.tllewaterstaatszaken
in
het land, manr hij had ook veel te vertellen
EenKoninklijkBesluit
i n Vi anen, waar hij 6 6 D v a n d e m e e s t
A angezet door Jan B l anken stel de
gelortuneerdeinwonefs was. Bij belangrijke
Mecima de raad van Vianen op 7 augustus
beslissingen
in de gemeentewerd aan dit soort
1824 voot om de pont te vervangendoor een
not.lbelenadviesgevraagd.Zij conlroleerden schip-of pontonbrug.Daartoemoestde raad
ook de begrotingen,
onder het llenot van een
e e n verzoek i ndi enen bi j de K oni ng. D e
kruidenbittertie
en een stevigepijp. NatLrurlijk schipbrugzou worden gerealiseerd
naar het
werdenook dc laatstenieuwtjesuitgewisseld. v o orbeel d van de schi pbrug bi j A rnhem.
l n d e z e c ont m is s ieza t o o k d e o n tv a n g e r
Mecima wees op de voordelen,op de grote
van Domeinen,Willem Pernis.Het geschil
verbeteringdie de verbinding AmsterdamtusseDBlankenen Pernisover de aanleghoofBrussel
zou ondergaan.
Velenotabeleingezeteden voor de donranialepont was inmiclclels nen van het distrjcten omliggendeplaatsen
in het voordeel van Blanken beslecht:de
ondersteunden
het verzoeken de raadbesloot
nieuwe veerdammen kwanten recht voor
unaniemhet in te dienen"en niet dan met de
d e sL ld V ianen. He t d ri e ma n s c h a pw e rd
grootsteerkentenistot de troon van onze
gecompleteerd
door E. J. Mecima, de burgenraiesteit
te naderenopdathet de hoogstderzelnreester
van Vianen.Op een van deze bijeenve gunstigebeschikking
zal kunnenafgeventot
komstenkwamende clriemannenop het idee
het daarstellen
van een schipbrug".
om de verente vervangen
clooreen schipbrug.
Het kostteweirrigtijd on tot dadente komen.
D e K oni nB maakte derti gdui zend
Blanken,als hoofd van Rijkswatersraar,
was
gLrlden
vrij voor een schipbrugen liet de bouw
beheerdervan de rivier en verantwoordelijk
voorbereiden. De eerste begroting beliep
voor zakendie de oeversbetroffen.Perniswas
ru i m vi j fti gdui zendgul den en al w erd de
b e h e e r der\ an de po n t v .l n D o n te i n e ne n
financieringniet makkelijker,
het besluittot de
hooptedat hij met een brug verschooncl
zou
.ranlegwerd in 1825bekrachtigd.
worden van de vele klachten clie hem
over de pont bereikten.Mecima had minder
lean BaptistVifquain
bevoegdheden
Hij moestbij ijsgang,stormweer
Tussen1813 en 1830 regeerdekoning
of hoogwaterde larievenvaDde pont vaststel- Wi ll enrl vooral vanui tB russelOok
.
oaarw ero
len,maarhij kreegdezebevoepiclheicr
paswandus bekenddat bij Vianeneen schipbrugzou
neer de zwengelsvan de korenmolensvan
komenen chef-ingenieur
JeanBaptjstVifquain
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'fJ.B.Vifquainontwierpin 1827
eenvasteoeververbinding,
eenkettngbrug,tussenVianen
en vreeswik(Algemeen

hoorcle cl.rarv.rn. P.rs korl tevoren h.r(l hij
in Croot-Britt.rrni6 stLrclicgcnr.r.rklvan kanalcn, sJuizcncn slool-l1nr.ic
l'rines, onxlat cle rL.ger ing ec , n op l o s s i n g z o c h t v o ( ) r t l e s l e c h t e

Rijksarchiefl.

bev aar l> . r ar h e i d v . r n c l e L e k . B o v e n c l c
Vrccslvijksc sluizcn, n,t.tr CLrlcnrl)ofgl()e, lrn(l
c lc . r iv ier Ve e l o n ( l i e p t e n e n z n n c l b . r n k c n .
Koning Willenr I cleecl.rilesonr (le scheepv.lan
le bevorclcrcn, cn zeker tlic tLnscn K('Lrlcn
en Anr s ler ( l . r n r , e e n v . r t l c l c b c l a n g r i j k s t e
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h , t n r l c l s u , r , g t : ni n ( l l e l i j ( 1 . On r h ct sl t'th t
bcva.rrb.rrcgcclccllcr,.rnclc I ok bij Hnltcslcinlc
o n r z e i l e n , h a r l l . r D B l . r D ke nl z. e e n ve r b i n cl i n g
or-rl\\,()fper-r
lLrsser-lVi.tnen en Cor nt hent,
hct Zcclcrikkan.ral,l.rtcr hcl Nlcru,e.cloka
na.rI
genoenr(1.De schL'l)enzoLr(len(lnn vnfLril (le
\ r r c c s n , i j k s es l u i s t l c l c k ( ) ve r sl ckcncn ( l ( x) rh cl
n i e L r $ , c k . r n a n l c l c N l c r w ccl c l >e r ci kcn b i j
Cofin(:henr.V.rr lliefLrilk()n(lenzij ()vcr (lc vL.cl
l r e t c r l r e v a a r l r . r r cW. r . r l t l i ' r ci s n a a r Kcu l e n
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v(x)ftzctlcn. Dc groolstc nrocilijkhei(l wns al.lt
lrct k.rna.rlvan cle hoog gelegen Lel<cloor rkr
l.r.rg gelegen Vijiheerenlantlcn n.r.rr clo hogor

C. Sinrons.Zij blevcn ruinr clrie nr.ranclenlleg,
vnn 25 oktol)e[ 1823 tot 2 iel)fLr.]fi l{12,t( ) r 'l p r \ , 1 e q , r r 't e '. / o n i r 'l n i r 'l . r l l L \ 'r I r 'r r r r . 'r , r r r

gelegcn Mcrrveclc nucst lopcn. C)nr oveftollig
$irter (it hel kana.rl te krnnen vr:rr,r,ijrlcrcn,
nrs benraling nrxlig. Ecn l$,colll ingenieU[s
z()Lrcl.r.rf()nr
in Engel.rncl(leze twee prol)lenren
l)esl!cleren.
Deze slurliercis u,('f(l genl.t.lkt clool

kanalen, sJuizencn stoont!,cnt.tlen,nln.tf ook
.rn(lcfc z.iken kregen rrrrnrs<:htxrts hr,rn
.r.rrrl.rchl.D.il bleek wel uit clc clcclar.rtievan
l-runrciskosten.M.r.rn(leD.rchtefeen ved)ieven

ingt'nicur J.1 3.Viiclr nin eD nc ls l) i|?nt - ir ' r genr e! l

zij zel(len l.rnger clan 66n na(lrl op <lczclfclc
lllnnts, nrnnf ir Bangor, in hct noorclcn van
Wlles, bleven zij bijnn drie (l.r8en.Da.lr znllen

Viicluain h.rclzelis
generaal bij Rijkswaterstaat.
een gespeciiiceerdebegrotinBopgestelden eeD
plan van aanpak geschreven.Daarbij lroorde in
die tijd het beproeven van een brug voor de
ingebruikname.ViicluaiDstelde voor de brug te
belasten met tweehonderdvijftiBpersonen vnn
zeventig kilo, clertig ruiters die met hr.rnpa.rrcl
v i e r h o n d e r c l k i l o z o u de n w e g e n , tw e e
cliligencesvan vijfenveertiShonderdkilo en tien
voertuigen van elk dertienhonderclkilo. Dat
vertegenwoorcligdesamen een belasting var-r
51 500 kilo en hij wilde nog lronclerclossen
achte'r de hand houden van elk vijfhonderd
lilo. Coudri.r.rn lict cr teen P,.r'i over Eroci(rr
en rapporteerdeeen paar clagenl.1teral aan de
minister van BinnenlanclseZaken. Hij h.ld nog
e e n e x p l o i t a t i e r e k e n i n g b i j g e vo e g cl . D a a r i n
zette Vifquain uiteen hoe hij de tdale kosten
r . 'n d e I 'r u B . l B 0 7 7 5 g r r l r l e n e n q 2 ( e tt. i n
veertien tot viiftien jaar vrij zou hebben. Hij
d.rcht d.rt resulta.ltte l)ereiken met een kleine
Detailuit hel ontwerpvoor een
kettingbrugtussenVianenen
Vieeswijkmet de plaatsvan de
brug.Hetnoordenligl rcchts
(Algemeen
Rijksarchief
).

zij een hanBbrLrg
aan kettinsen.De brug over
Thomas
de Menai, ontworpendoor in[ienieLlr
T e l fo rd (1 7 57-1834) w as si ncl s 1B 18 i n
aanlnuw. De lrrug wercl in I826 voor het
verkeergeopend,dus de twee reiziliersuit de
hebberr de brug in een ver
Neclerlander-r
i j nl i j k
g e v o rd e rc lstadi um gezi en. W aarsch
en kennis
hebbenzij ook Telfordzelfgesproken
ingen.
genraaktnretzijn sterktebereken
Toen Vifquainvernamclat er plannen
warenvoor een brug over de Lek ontwierphii
met gebruikvan zijn nieuw verworvenkennis
over de rivierhing.
een brugdie aan kettiDBen
plan oogstteniet alleencle
Het spectaculaire
in
bewonderingvaDde mensenvan waterstaat
maarook koning
de noordelijkeNederlanden,
W i l l e n r l w a s verruktvan het ont$' erp.D e
schipbrugverdweennaarde achtergrond.
Haast!
Vi i q uai ndi endezi j n pl an i n bi j staatsraad Coudriaan,evenalsBlankeninspecteur-
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verhoging van de tarieven voof de riituiEerlen
paarclenen ".-rnderezaken van weelde", allecn
te heffen bij ijsgang. Couclriaan sprak enige
ongerustheid uit over het plaatsen van een
pijler in het midden van cle rivier. Hii voegde er
e,-lrlcr direr t Jan lor lrel \ol.le verlrou\,\er in
V i f q u a i D t e h e b b e n . D c m i n i ste r va n Bi n n e n
lanclseZaken nroest onclerzoekenof cle hangbrr.rgtechnisch en financi6el Lritvoerbaarwas.
Er was haast bij. Een rveek later was er .ll een
vergaderingv.rn Coudriaan en Blanken,inspecteLrrVan Omnleren, de l'rootdin8enieLrrs Metz
en Coedkoop en de ontwerper Vilquain. Er was
maar 66n tekening rret beschrijving en elke
cleelnenrerkreeg een streng afgemetentijd om
die cloor tc nemen. Al snel kwam een groot
n;rdeelaan het licht: de kostenvar'tde hangbru8
zouden drie maal zo hoog zijn als van een
schipbrug. Daar werd vlot overheen Sestapt,
omdat het voordeel van een hangbrug ver
lloven clatv.rn een schipbrug uit zou 8a.1n.Het
verkeer zou inrmers te allen tijde van de bru8
gebruik kunnen nraken. Een schipbfull moest
bij ijsgangoi hoog water weg worclen gehaalcl.

Ook de Koningza[! Brotebezw.]renin
een grotepijler in het middenvan de rivier.ln
de winlergevaarzou dat gevaaropleverenvoor
cle afvoerv.rn het ijs. Vifquainkreegopdracht
de tweeoverspanningen
te vervangen
door 66n
groteoverspannit'rg,
zodatde middenpijlerzou
komente vervallen.In november1827 kreeg
het ontwerpvoor een hangbrugde koninklijke
goedkeuring.
Oorzaken en gevolgen
Toeneenmaalhet besluitwas g,evallen
een hangbrugte bouwen tussenVreeswijken
Vianen kon men iets rusliger proberen de
iinanciiln rond te kriigen. Vifqu.rinrekende
i n l u ssen uit hoe h i j v a n d e tw e e
overspanningen66n kon maken. Het zou
een overspanning worden van ongeveer
tweehonderclmeter lengte, op een n.r de
grootstein Europa.Naarnralede tijd vorclercje
werden echter de omstandighedenin de
Nederhndenminder SLrnstigvoor dergelijke
groteondernemingen.
In oktoberlB3O begon
d e Be l gis c heO ps t an c l ,h e t b e g i n v a n d e
scheiding,
van de noordelijkeen de zuidelijke
Nederlanden.Om de Belgentot de orctete
roepenwerden in cle noordeliikNederlanden
Brotetroepenop de been gebracht.Voor de
Tiendaa8se
Veldtocht,van 2 tot 12 au8ustus
grotehoeveelheden
|8.11,nroesten
troepenen
m.rte ri . lnlov er de v e rs c h i l l e n d eri v i e re n
worden gebrachtnret behulp van de ponten.
A.rnhet makenvan een brugcn zekeraan een
hangbrugwerd voorlopigniet nreergedacht.
Het overzettennret de pont gebeurde
n i e t a lt iid ev en s oe p e l , z o a l s b l e e k o p
2 2 n o v em ber 1B 3' l. O n d e r l e i c l i n g v a n
luitenantMarquisde Thouarsmoesteen Sroep
uit het hospita.llontsl.rgensoldatenna.1rde
zu i d e l i jk eoev er wor d e n g e b ra c h t.B i j h e t
overvarenv.ln de Lek gebeurdeeen vreselilk
ongeluk.Zes militairenen de schippervarrde
pinnemakersschuit
Vreeswijkse
kwamen in de
g o l ve n om . Dank z ij H e n d ri k B e n n i k , d e
veerman van de Brote pont, die met

d o odsverachti ng
aan kw am roei en om te
helpen,blevende Iuitenanten een fuselierin
leven.De Thouarsbeschreefdit gebeurenals
een vaderl.lnds
tafereelin twee zangen"Mijn
onheil op de Lek". De burSemeester
van
V i a nen, Meci ma, haal de onmi ddel l i i k het
K o n i nkl i j kB esl uivan
t 8 j uni I825 aanom over
te Baantot het aanle8senvan een schipbruS.
Mecima berichtteook aan de gouverneurvan
Holland dal door nalatigheidin de uitvoering
dit thans het leven had Sekostvan mensen,
clie overigensaan de "heilige"strijd voor de
onafhankelijkheicl
van ons vaderlanclwaren
toegewijd.De gouverneur
speeldedit schrijven
door naar het departenrent
van Binnenlandse
Zakenmet de aanbeveling
zo spoedigmogelijk
een vaste oeververbinding
tussenVianen en
Vreeswijkte verwezenlijken.
Ma.lr hoe ernstig
het ongevalook was, de schrikebde vanzelf
weg, zoalsdat wel vakergaat.
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ln l83l moestenna d6
Tiendaagse
veldtochtgrote
troepensoldatenover de Lek
wordengobracht.Op de
achtergrondVreeswijklanonieme
lithographie,
lJniversiteitsbibliotheokUtrecht).

l

1

aiddtfrEwzr

Eenschipbrug

Domeinenop de penning
Toen Benniken PalladaSeentoestemming kregenom een schipbrugte makenover
stappen.Hendrik,die
de Lek,namenzij anclere
groleveer,vroegof
pachter
was
van
het
al de
pinnemakersveren
in pacht
hij ook de beide
voor elk
om
Hij
was
zelfs
bereid
kon krijgen.
jaar
per
gulden
uit
te keren
veer achthonderd
pi
nnemakers
.
Het
m
inist
er ievan
aan de
ging
niet
op
in. Daar
Zaken
hier
Binnenlandse
hangbrug
nog
van
een
zeidenze dat de bouw
het
was
dat
bovendien
en
niet van tafel
plan
no8
tussen
voor
een
schipbrug
complete
de verschi l l endekantor en van Dom einen
routeeroe.
wasde dienstvan
Na veleberekeningen
Domeinen tot de slotsom Sekomendat de
bouw van een schipbrugmeerzou opbrengen
voor Domeinen dan de bestaandeponten.
B ernhardC l ai j s, opzi cht er van Donr einen,
kreeg cle opdracht een plan bestekklaarte
maken.Claijshad acht jarende waterhoogten
gemeten bi j de W i l h elm inasluisvan het
te Vianenen beschiktehiermee
Zederikkanaal
over specifiekekennisvan de Lek.Laterbleek
dat hij de brug een el te lang had ontworpen,
van een ander.De
door verkeerdeBegevens
daardoorte
kwamen
buitenstebrugschepen
Dat hetSroteveertot in maart1836 was
viel in
Uiteindelijk
dichtonderde wal te liggen.
verpacht,speeldedaarbijook een rol. Bennik
om
over
1839 voor de derde maal het besluit
en Palladavoerdennogaandat zij in Vreeswijk
leggen
tussen
aan
te
de Lek een verbinding
woondenen daaromverplichtzoudenzijn de
brug uit te voeren tot "een priizenswaardig Vianenen Vreeswijk.
gedenkstukvoor henzelf en ook voor hun
van de brug
De bouw en ingebruikneming
Palladasprakmet kennis
nakomelingenschap".
Veel aannemers
toondenbelaDgstelling
v a n z a k e n omdat hi j i n de w i nter van
De brugwerd
voor de bouw van de schipbruS.
1813-1814 nog mee had gewerktom de brug
lokaal der
in
het
aanbesteedi n U trech t ,
over de rivier te slaan die de opmars van
de
Sint-Pieter
publieke verkopingenAcl'rter
d e Pru i s en en R ussen had versnel d. Zi j
Lim
beek.De
en gegund aan Jan Cor nelis
hadden goede plannen met uitgebreide
van
gebouwd
in
de
voorhaven
schipbrugwerd
Ondanks dat al l es
e x p l o i ta ti e rekeni ngen.
en
was
in
minder
te Vianen
het Zederikkanaal
kregenzij geenconcessie.

HendrikBenniken Willem Pallada
De gedachteaaneenvasteoeververbind i n g o v e rd e Lekbl eef.In j ul i 1833 namende
pachtervan het groteveet HendrikBenniken
aannemerWillem Pallada,het
de Vreeswijkse
eenschipbrugte mogen
initiatiefen verzochten
twintig
bouwen.Ze wilden de brug vervolSens
jaar exploiteren.Rijkswaterstaat
Batnog steeds
de voorkeuraan een hangbrugen reageerde
zag men wel in
Tegeliikertijd
niet enthousiast.
d a t d e h a ngbrug voorl opi g ni et tot de
behoorde.De ministerkreegl'ret
mogelijkheden
adviesde toestandte latenzoalsze wasen een
hangbruguit te stellentot wanneerde vrede
meer bestendigzou ziin. De ministerschreef
a a n d e g e meenteV i anen dat " ...men de
ingezetenenvan Vianen en Vreeswijk nog
welke door de
langervan de groteverbetering
a a n l e g e n e r schi pbrug l ussen V i anen en
zoude tot
Vreeswijk in de correspondentie
standworden gebracht,verstokenmoet laten,
alleenom het uitzichtopente houdenvan een
door een vaste in
nog beteregemeenschap,
ijzerenkettingenhangendebrugdaarte stellen
pontenllehoren
of zich metde thansbestaande
te blijvenbehelpen".
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(lnn een jaa[ !]ereccl.Als (lc .tannenter niet
volcloen.le voortliang zoLt nt.tken l)ij l.tet
vcrv.r.rfcligen
van cle l)rLigscltellen,
zoLthem cl.tt

bijr,,oorbeeldkreeg voor een werkcl.rgvan tien
uuf twce gLtl(len.De aannemer zou k)t twaali
ma.-rnclenna het oltlevercn van (lc l)rug een

Hetplanvoor een kettingbrug
vervinghet planvoor een
schipbrug.Op een kaart uit 1826

eentien(lccleel viln cle aannecnsont kostcn. ln
oktoircr lBl() zoLtclen(le nieuwe vecrhoofclell
geree(l nrocten zijt1, zodal de pont ann kon

bekwnanr timmern'tanter beschikking n.toctetl
I t ot r d e r rL, l r el r e l e n r l w ( r \ n t e t a l c( o n \ l 'l l ( l t c \ d n

staateen schipbrug,waarnaast
in
1827 de kettingbrugis getekend.
Rechtsop de kaart ztn het pas
gegravenZederikkanaal
en de

leggencn in goedc staal worclen gehouclentot
(le opleverinll van cle schipbrug.
Z ake n clie dc sier lijk heid v an ( le br ug
verhoogclen,golden als extr.rwerk, dat volgens
vastc tafieven weral l)eftralcl.Een tirrrnrernt.rn

de bruggen cn ltovendicn van een "goecl en
zedelijk gcclrag"was.
De schipl)rLtgwas op tijd gerecclen op
I april 18,10 gaven vlaggen aan beide zijden
van cle' rivier !l.tvcn ailn cle inwijcling van
cle l)rLrg een feestelijk k.rrakter. C)nl kwarl

Wilhelminasluis
zichtbaarDe
kettingbrugis niet uitgevoerd

over elf begavende aanwezigen
zich naar het
"belangrijkstewerkstuk" waar de vertegenwoordigervan Domeinende schipbrugopensteldeen in de bescherming
van de provincie
en de stadaanbeval.De gouverneurad interim van de provincie Utrecht, baron van
Heeckeren,mocht als eersteover de negenhonderdvoetof bijnadriehonderdmeterlange
schipbrugnaarVianenlopen.Aan die kant,op
de Zuidhollandseoever, droeg Mecima, de
oudburgemeester
vanVianen,eengedichtvoor
Daarna zochten allen het veerhuisaan de
Vreeswiiksezijde op, wadr Domeinen voor
diverseverfrissingen
had gezorgd.
Een afvloeiingsregelinguit de losse hand
(1 8 4 1 ).
De situatievan de verenbij Vreeswijk
en Vianenwas tamelijkingewikkeld.Voor de
pinnemakers
uit Vianenwas de afvloeiingsnel
geregeld,maar voor die uit Vreeswijkwas het
veel ingewikkelder.
De agent van Domeinen
verzochtde stad Utrechthet pinnemakersveer
van Vreeswijkover te dragenaan Domeinen.
Utrecht wilde dat wel doen maar had een
aantalvoorwaarden.Sommigeware begrijpelijk: een eventuelehangbrugmocht geen hindernisin de riviervormenen de brug zou aan
moetensluitenop de plaatsen
waarde schuiten
1de"barges")op Utrechten Corinchemaanmeerden.Aan de twee oudsteschippers
van de
pont zou tweehonderd
guldenmoetenworden
uitgekeerden aan de anderensamenvijfhonderdvijftiggulden.Ook de uitkeringen
van een
guldenper week aan de weduweBuijs,schippersvrouwen aan Jannigjede Vriesvoor haar
gebrekkigedochter moesten doorgaan. De
materialen bij de opstapplaatsvan het
veer moeslen lweehonderd gulden ineens
opbrengen.Utrechtwilde het pinnemakersveer
voort latenbestaan,
zodatde schippers
nietten
lastevan de armenzou komen,want Utrecht
had de schippersvoor het leven benoemd.
Tenslottewilde Utrechtook nog geld krijgen
voor de bezittingen
van de pinnemakers,
zoals
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de schepenen een iisboot. Na het ernstige
ongevalmet de markiesde Thouarsin 1B31
hadden de schippersvoor cle veiligheidop
gezamenlijkekostenvoor vierhonderdgulden
een "hengst",een soort vaartuigaangeschaf
waarmee zij in een keer veertig personen
konden overzetten. Vier schippers deden
daarmeehetzelfdeals voorheenzeven.
Bij Domeinenwilde menmeerinzicht
hebben in de inkomstendie de Veeswijkse
schippers
zoudenderven.Zij lietenSedurende
een maand aantek eninghouden van de
overvaa(endoor de boswachtervan Vianen,
Jacob Rombout. De geldigheid daarvan
betwistten
de schippers,
want Romboutzoudat
slechtsgedurende
een deelvan de dag hebben
gedaan.Ook beweerdenzij dat hij nogaleens
onder invloedvan de drankwas. Daar waren
de schipperszelf overigensook niet vreemd
aan.

Eenwinnaaren verliezers
De grotewinnaarbij het leggenvan de
schipbrugwas Domeinen.De pachtopbrengs
van de domani al e pont was nooit hoger
Beweestdan 3175 gulden per jaar. De pacht
van de schipbrugwasveel hoger,B600gulden.
Bij de overtochtkon men voor vijf cent extra
een kwitantie krijgen van de betaling om
het personeelvan de brug niet nodelooste
belasten.De aannemervan de schipbrug,
Van Limbeekwerd ook de pachtervan de
nieuwe brug en Hendrik Bennik,de pachter
van de pont, bleef met zijn grotegezinachter
zonderinkomstenHij was de eersteverliezer
Andereverliezerswaren de schippersvan de
pinnemakersveren
tussenVreeswijken Vianen.
ln Den Haag werd geconstateerd
dat een
situatiezoalsdie bii Vianenbestond,in hethele
land nietvoorkwam.

Het gezin van de vastetimmerman
Spoedigna de bouw vande schipbrug
bleek dat voor de exploitatieeen timmerman
nodig was die bij de brug hoordeen meeliep

me t e l ke aanDenlerd i e h e t o n d e rh o u d
uitvoerde.Van 1840 tot lB74 was dat de
scheepstimmerman
P Udo. Hoewel Uclodoor
de aannemer
w.rsbetaald,was hil in zekerezin
in rijksdienstgeweest.Na zijn dood bleef cle
weduweonverzorgdachterntet drie kinderen.
Riikswaterstaat
vroeg cle Koning daaronreen
uit
een
iondsvoor dit soortgevalleD,
Sratiticatie
als d.1ttenminstebestoDd."De weduwe ging
het winterseizoeDnlet angstvalligheidtegenroet,nog elke dag lranclenarbeid
verrichtend
voor haardrie kinderen",vermelddecle brief.
De slotzinIuidde"Sire,de Cod Uwer vaderen,
die een nran is der wedrrwenen de vadervan
de wezen, bewerke Uwer Majesteitsharte,
zodanigdat de adressante
eerl.tngzich meteen
dankbaarharte aan Cod en Uwen Majesteit
zich nragverblijclenen een gunstpresenteren.
Cetekend door cle weduwe Udo, geboren
B o kste in" .
De schipbrugin het gebruik
Bij het gebruikkwanreen groot nadeel
van de schipbrugaan het licht. Bij hoogwater,
afkomenddrijfijsen sonrsook bij sterkewind
moestde brLrgworden weggenon'ten.
Kort na
de ingebruiknenling
ntoestde brug reedsop
15 d e ce m ber 1840 in v e i l i g h e i d w o rd e n
gebracht,tot ongenoelien
van clereiziBers.
Dat
zij moestenbeLrlenvoor een ove(ochtoverde
brug was nog aanvaardbaar.
Maar dat ltet
clubbeletariefwerd berekendals zij bij ijsgang
de overtochtn]etde pont n'toesten
nlaken,viel
niet in goedeaarcle.Nog meer ltezwaarwerd
genraakttoen zij het volle bruggelclmoesten
betalenvoor gebrujk van een pad over cle
lrcvrorenrivier.
Er was niet altijd voldoendetijcl om
de schipbrugbij ijsgang of hoog water in
veiligl,eidte brengen.Zo gebeurdehet d.rt in
de nacht van B op 9 t'ebrLtari
1845 zoveel ijs
met de stroomnteekwam,dat de brug lossloeg
van de verankering.
De afzonclelijke
brugvakLen werden meegesleurrl
door dc rlsnra.s.r.
Slechtsmet grotemoeiteluktehet de brugvak

ken in cle oeversvan de rivier te drijven.De
meestebrugscl'repen
warenzo toegetakelcl
dat
alle schepenop de helling ntoestenworden
nagezien.
R i i ksw aterstaathad i n 1841 di e
scheepshelling
aangelegd.
Ook wastoenop cle
w e s tel i j kevoorhavendi j kvan het Zederi kkanaaleen afzetlir'tg
opgerichton'tte voorkonrendat schippers
zichzelfen anderenzouden
overzetten
en hetbrugBelcl
ontwiiken.Daarmee
werd clus het sluipverkeer tegengegaan.
VoortaanzoLtclen
ook altijd twee pontonschepen kla.rrmoetenliggenals reserve.
V an 2l tot 28 maart 184o w aren
viifentwintigman dag en nachtin de weer ont
de brcrgbij slechtweerte behoudenen van alle
kanten werd materiaal a.lngevoerd voor
reparaties.
Nog geenjaarIaterwerdenzelfsdrie
scl'rependoor het iis verbrijzeld. Hoewel
d e b rug zol ang mogel i j k moest bl i j ven
functioneren
was hetbijnaelk jaarnodigdat zij
een kecrwerd opgeborgen
wegenshoogwater
of ijsgang.
Men was erg zuinigop de brugen zeer
voorzichtig.Zodra's avondscle liclrtenop de
brug waren ontstoken,gingencle herxen aan
het beginvan de brug dicht tot het aanbreken

In 1840werdde schipbrug
geopend;linksVreeswijk
Itekeningvan C. Ostermanin de
lJtrechtseAlmanak).
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van dc volgencleclag.Op lret eerste geroep of
bij het luiden van de bel bij hct hek nroestcle
l, ' ugr r t , lt t e l r l e r l r z i r ' - . r l , r 'r o n , l e ' g e l e i r l e
nanr de o v e r k a n t b r e n g e n , z o l L r i ( l d c h c t
rcglenrentvan politie op cle schipltrr"L..
Zwakke punten
Bii een stornr op 28 decentl)er 1868
wer(l cle l)fug gchccl uit elk.rar gesllgen. Zes
brugsc:hepenzonken. De golven wafen \,\,el
twcc nreter hooll, zei nren l.rter. Van cle
v ijf er r t ! v int i g s c h c p c n L r i t 1 8 , 1 0 b l e k e n n o g
zestien l)ruikll.rar.E6r'rscl'ripwercl zclts in cle
vluclrthaven gek[.ral<1.
Het zw.ikste l)ut]l van
cle l)ruBschepcn bleken cle stevens te zijn.
Vnn.rl 1852 w.rren cl.rafin ijzeren kronrbalken

Doorsneden
en bovenaanzicht
van de houtenpontonsvoor
de schipbrug

of krcnlnrers aangebrn(:ht. V.rn cle zestien
br r ik bar e s c l - r e 'p c n w a r e n s l e c l t t s z e v e n
\(x)rzicn van deze kronrmers. Hct w.ls ook
cluiclelijkclat eI niet w)ldocncle [esefvescl]epen
!!.rren voor verv.rnlling.voo(aan zou men elk

jaar een reservcschiplateD llou\\,en. In l{176
b e s l o o t n r c n b o v e n cl i e n d e n o o r d o l i j ke
vce[clanrte verlengen lot l,rn clc norntaallijn,
cle lijn clie (le norm.rlc brceclter,,.tncle rivier
ann8,lf. lfc lengte v.ln cle l)full \,!er(l cl.r.tnnee
terug8ellr.tchlvnn 202 nrcter Da.1rl7J nteler.
Drn rv.tren ook gccn vijientu,intiA s(hepen
no(liB nraar slechts Iegentien. Als clc norntalis.rtie kl.r.lr wils, z()Lrnrcn dus in een xeer oe
beschikking krijgen ovcr zes resefveschepen.
Nict.rltijcl $,.rrerrijsgangen hoog rrater
cle oorznak v.rn l)escl-r,l(liginllen
.1an cle brug.
()p 9 iel)runri 1872 w.ls .tl het personec'lol) clc
l>rugin cle weer onr een gftx)l houtvlot cloof cle
brug te looclsen.A.rn rlc noorclzijcleVan de brrg
s t o n ( l v ( x ) r h c t . r f s i u ith e k e e n ku d ( l c v.r n
zesentwintig koeien le lvnchten. Vrlgcns het
felllenrentnrochten nooil nr('crcl( t twaalf stoks
hoornveer in ii'n kct'r over (le brLtBwo(lcn
gel)rncht. Die kLr(lcle moest cl.rn ook nog
a.]n begin en ein(le voorzien zijn van een
begeleirler.Tocn het .rislttithek van (lc brue
opcngin[i, stormde cle hele kuclclcclc ltrug o1t,
nret noo(llottige llevolgcn. Tegen het gervelcl
v.rn zesent\,!intigholleDclevette koeien rv.rscle
l)rLrgniet llest.rn(1.
De ht'le ku<lclezaktc cloorcle
brLrg.Door iret gat provisorischte clichtenen el
een reservcschip onder te plantsen, kon het
verkeer enkele Lrrenliler \,\rccrcloorg.t.tn.N,1el
veel nroeite konclen clc koeien aan de goede
kant van cle rivier hun weg vo()rlzetten.
Van hout naar staal
Bij een herinclelingvan de (listrictenvan
Rijkswatersta.llen de bijltt'horencleovername
v.]|r archieven in l BBI , viel hel clossiervnn dc
s c h i p b r u g o p . N i e t . r l l e en n tr s h ct o n cl e r h o u cl
kostbaarIn.raf(le brLrgbleck vcle clagenvan hel
jaar niet v(x)f hct vcrkeer beschikba.rr.Vxrr,rl
de l.r,rtste j.rren bleken r;rnrpznliB te zijn
Beweest.Op I (lecember I879 kw.lll zoveel ijs
cle rivier af, d.rt cle l)[ug Bewoon nret hcl
ijs wcrcl nreegesleurcl.Brrgv,rkken ra.rkten
cla.rrbijop (lriit en p.rs op l3 j.rnLrari1880 k{)i
men cle l)rug in de vluchthaven krijgen. Op

J maart,de brug was net weer in gebruik,
kwanr een zware zujdwesterstorm opzetten.
Het personeeldat zich op de brug bevond
om die te behouden,werd daar uit veiligheidsoverwegingen
vanaf gehaald.Er ging veel ijs
doorclerivieren de versch
rikkelijkestormging
met hagel en sneeuwgepaard.Op 12 ntaart
zonkendrie brugschepen.
Pas in juni was de schade hersteld.
Vier maandenl.1ter,
op 15 oktober1880, stak
weer een geweldigezujdwesterstorm
op, die
over de rivier met grote kracht dwars op de
sch i p br uginbeuk t e.Vi j f s c h e p e nz o n k e n ,6 6 n
schip spleet in tweeen. De schaoewas zcr
ernstiSdat de hoofdingenieurvoorsteldede
schipbrugop te ruimenen een stoomveerin te
IeSgen.Hij berekendedat van 1876 tot 1BB1
aan herstelkosten
ruim 63.000 gulclen was
besteed.Ook werd overwogenom de houten
schepente vervangen
cloorijzeren,verdeeldin
compartimenten,
zodat noojt een heel schip
vol met water zou lopen. In 1BBBwerd de
n ro n ding v an de v l u c h th a v e n d a a rv o o r
verbreed, omdat de ijzeren brugschepen
on8eveervier meterlangerzoudenzijn dan de
houten.Pasin 1892stondop de riiksbegroting
een bedragvan twaalfduizencl
guldenvoor het
onderhoudvan de schipbrugen de bouw van
6 6 n e n nog s lec hts Be d e e l te l i j ki j z e re n
brugschip.Het tweede nieuwe schip, dat in
Itt94 we.d tebouwd, r,'as geheel van ijlpr.
Lanzaanr
maarzekerging staalhet traditionele
houtvervangen.
Schipbrugof stoomveer?
T us s en l881 e n I8 9 5 w e rc re n rn
Vre e s wijk en V iane n tw e e g ro te s l u i z e n
aangelegd
ter verbetering
van de scheepvaartweg Antsterdam-Keulen.
Dat was nodigomdat
de afmetingen
en de diepgangvan de schepen
steedstoenamen.Hoewelde schippersminder
gebruik zouden hoeven maken van de Lek,
vroegenze nog steedsont de schipbrugweg te
nenrenen te vervangencloor een veerdienst
met een stoonrboot.Eenanderemogelijkheid

Wild-west aan de Wilhelminasluis te Vianen

Voor Soetensgeen Lek te
breed

ln de winter van |SBO was de
waterstand op de Lek hoog. De
schipbrug was weggenomen, de pont
was van de reep gehaald en de
vebinding tussen Vianen en Vreeswijk
werd nog slechtsonderhoudenmet de
zeilpont, die in Vianen moest aanleggen
bij de Wilhelmina<luis.Op een zateF
dag in november wilde de secretans
van Vianen naar de markt in lJtrecht.
Het was nog vroeg,voor acht uur, maar
een hele drom mensen wilde al naar
Vreeswijk. Zodra de zeilpont aanlegde
werd zij bestotmd doot de menigte. De
secretarisvond ook nog een plaatsin de
pont, maar die was te zwaar geladen.
De passagierszaten et1stonden in de
weg. Het wasal ntoeilijk om van ctewat
af te stekenomdat het fokzeil bij het
wendenniet kon overclaan.Dat de pont
met maar 66n schipper was bemand
inplaats van de voorgeschreven
twee vond de secretaris nog wel
aanvaardbaat maar dat een hond
zonder belaline was meegevaren,zal
hem het meest dwars. Aan de
Vrceswijksekant aanqekomenuitte hij
zijn onEenoegen.Hij hacl bovendien
zijn boot naar Utrccht gemist, maar
daar had de pachter geen boouscnap
aan. De pachter vroeg slechtswaarom
hij niet had helpen roeien zodat de
overtochtsnellet zou zijn verlopen.

In de jJren zestig van de
negentiendeeeuw was sprakevande
aanleqvan eenspoo ijn van Utrcch
over Vianen en Corinchem naa
BrcdJ.Hel grootsteprobleemwas hoe
en waar de Lekte kruisen.Eenlid van
de "Academie des Arts en des
Metiers", Soetens,zag echter geen
enkel probleem. Hij leverdebij de
Koning een spectaculairplan in voor
de oversteek.Door kostbareproefne
mingen was hij tot de slotsont gekomen dat een paardenspoor vool
Nederlandhet bestezou zijn. Door de
gesteldheidvan de grond en rle aanwezigheid van vele rivieren zou het
paardenspoor het winnen van de
stoomspoorweqen.
In lB47 had hii al
voor hondertlenzesijnen een conces
sie aangevraagd. ln de lijn Utrecht Gorinchem wilcle Soetenseen bewegbareoverbrugging makenbij Vianen
Hij zou stetke sleepboteninzetten
met heftoestellen die de spoorwagons
op het dek konden plaatsenom daarmee over de Lek te varen. Minsten
zes keerpercla59
zou een trcin kunnen
worden overgezet. Hoewel inmiddels
at SeKozenwas voot een vasteoever
verbindingkwam dit plan toch nog in
de TweedeKame, waat het in tB6O
wetd verwotpen met zestig tegen
twaalf stemmen.

wasde schjpbrugte behouden,maardezemjnstenstweehonderd
meterbovende voorhavens
van de sluizente leggen.Dat ging nog nietver
genoeg voor een invloedrijke inwoner uit
Vianen,CerritS.A.Stuart,die een vasteoeververbindingwilde. Als boekdrukker,
krantenurr-

De houtenpontonswerden
vanaf1852 versterktmet izeren
balken,leggersen kiommeis.
Detekeningis uit 1881.
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geveren steenfabrikant
wist ltij eeDbelaDsrijk
deelvan de Vianensebevolkingvoor zijn plan
te nrobiliseren.
Stuartdacht daarbijniet alleen
aande scheepvaart
maarook aande gebruikers
van de schipbrug,vooral aan de landbouwers
en neringdoenden
ten zuiden van de Lek, die
elkedag in alle vroegtede opbrengsten
van de
veldenin de Viifheerenlanden
naarde marktin
Utrechtbrachten.De druksteperioclewas v.rn
meitot november,
maarin de overigemaanden
redener ook nog veel hooiwagens.Vroeger,
voordatde schipbrugwas aangelegd,
was het
een drukte van belang bij de pont, waarvan
de geringecapaciteitveel tiid opeiste.Een
stoompontzou ook niet voldoende in de
behoeftekunnenvoorzien,maareenvastebrug
overde rivierwel.
Was l'reteen opwellingvan Stuartom
een vaste oeververbindingover de Lek te
willen?Hij was geen nr.rnom over een nacht
i j s te B aan. Z ijn ad v i s e u r w a s i n g e n i e u r
A.C. Broekman,die omstreeks1875 als desku n d i g ingenieur v er s c h e i d e n eBe me e n te n
had geadviseerd
bij de aanlegvan een nooit
spoorlijn
die van noordnaarzuid
Berealiseerde
doorde Vijfheerenlanden
en de Alblasserwaard
zou lopen.ln die spoorwegwaseen vastebrug
geprojecteerd
over de Lek,op vrijwel dezelfde
plaatsals waar laterde boogbrugtot stand is
gebracht.BroekmangafStuarteengoedaclvies.
ln een vertrouwelijkebrief schreef hii dat
scheepvaartkringen
niet meersprakenover het
o p ru i m en v an de s c h i p b ru g ,ma a r n a h e t
openenvan het Merwedek.tnaal
zou men daar
weer met volle krachtop aansturen.Om een
vasteoeververbinding
tot standte brengenwas
het dan ook niet nodig om te pleitenvoor het
opheffenvan de schipbrug,maarom te ageren
tegen de komst van een stoombootveeren
tegen het stroomopwa.trts
verleggenvan de
schipbrug.
Hoe grooteenvastebrugmoestziin,
stond Broekmanook al heldervoor ogen. De
hoofdoverspanning
zou honderdzeventig
meter
langmoetenzijn. Om de scheepvaart
ter wille

te zijn moestde bovenkantvan de rijvloerop
zestienmeter boven Amsterdamspeil liggen.
Hij had zelfsde hellingberekenddie vanafde
clijknodigwas.Eentrambaanin de brugaclttte
hij noodzakelijk
en de hellingennrochtenvoor
geenhinderniszijn.
de paarden-of stoomtrams
Aan cle plannenvan Stuartwerd geen gevolg
gegevenen cleschipbrugbleefvoorlopigdienst
d o en.
Mechanisering
Het brugpersoneel
moestde schipbrug
vele keren per dag openenvoor het scheepvaartverkeer.
Dat waseenzwarebelasting.
Ook
de werkingvan eb en vloed,die bij Vianennog
goedmerkbaarwas,brachtveel werk met zich
mee,wantom de brugin eenrechtelijn te houden moestenvoortdurendde kettingenwordeD
opgewonden
of gevierd.ln l896 werdende uitdrijfvakken mechanischaangedreven,naar
Duits voorbeeld.Elk uitdrijfvakkreeg twee
petroleummotoren,
die zowel afzonderlijkals
gezamenlijkkonden werken.Het nadeelvan
de kwalijkepetroleumlucht
was.opgelost
door
op de machinekamer
aan twee zijdenafblaaspijpente construeren
die in de gewenste
wind
richting waren te openen. Bij een normale
waterstandwas een motor van vijf of zes
paardenkrachtenvoldoende. De moderne
motorenvoldedenuitstekend,
maarde schepen
van de schipbrr.rg
waren niet ruim en sterk
genoeg.Duswarenook nieuweschepennodig.
Tegelijkwerd de doorvaartin de brugverbreed
tot vijfenveerti8meter.De motorenvoor het
me chani schui tdri j ven van de brugvakken
warenzo revolutionair
dat tekeningenin 1900
op de wereldtentoonstelling
van Parijslagen.
Eenbrugknechtmet pensioen
Vanafcle aanlegin 1840 tot in mei
1 8 55 w as de schi pbrugbedi encldoor de
pachtervan het brug- en veergeld.Daarna
zorgdede aannemerdie de brug onderhield
ook voor de bediening.Nog weer later, in
1894, kwam het personeelin dienst van de

Sluipverkeer

De voorhaven van het Merwedekanaal bij Vianen was een
Beliefdeplaatsom voot ankerte gaan.
Ook in november 1882 lagen daar
een aantal schepen.Zes schippes
gingen een avondje stappen in
Vreeswijk, in de herbery van Pouw en
daar schoof Comelis Smit bij het
gezelschap aan. Toen de schippers
weer terug wilden, hadden zij geen
zin om via de schipbrugnaar Vianen
terug te keren, omdat het een grote
omweg was. Zij haalden Smit over
hen van Vreeswijk naarde voorhaven
van de Wilhelminasluiste roeien.
VanZoelen, clepachter van de
brug2;elden,had dat gehoord. Hij
bracht de zaak voor de rechter,want
hij liep toch al steeds meer bruggeld
mis door het inleggenvan beurtvaarten tussenUtrecht en Corinchemen
hij moest alles doen om zijn pacht
terug te verdienen.Conelis Smithad
de schipperc niet ntogen overvarcn
meende VanZoelen, omdathet over
varen van rcizigerc, goedercn en vee
van de ene oevet naat het rechtsgebied van Vianen op de andere oever
alleen was toegestaan met toestemming van Domeinen. Dus mocht
alleen de schipbrug wor<lengebruikt
en had VanZoelen rechtop hetbruggeld. De kantonrechtetvan Vianen
meendedat CornelisSmitwel van de
ene oever was weggevaren,
maatniet
bij de anclereoeveraangekomen.Hij
had de schippers immers bij de
WiIhelminasluis afgezet.

gen en kreegte horendat hij als jonge sterke
rijksoverheiden kon het zich recht op een
pensioen verwerven. Als eerste van het
kerel zijn beroepvan baggermanmaar weer
b ru g p e rs o n eelgi ng J.H . S tekel enburgmet
moestopnemen.Eenvierdeknechtwerd overpensioen, een oplettende en nauwkeurige
geplaatstnaar Schagervlotbrug,
bij Zijpe aan
b ru g k n e c hdl i e vi j fhonderdgul den per j aar
het Noord-Hollandskanaal.
verdiende.De laatstetijd kon hij niet meerzo
De overplaatsingvan Hougee werd
plan
geen
uit
de
voeten
en
men
had
het
hem
vooral omdat zijn vrouw naar
op
succes,
Soed
non-actiefte zetten.Het pensioenzou slechts
haargeboonegrond
verlangde.
Ondanksdat de
veerti8guldenper jaarbedragen.
Zijn kinderen
domi nee de mi ni ster om t er ugplaat sinB
h a d d e n a l l emaal zel f een groot S ezi n te
verzocht, bleef Hougee in Veere. Als het
o n d e rh o u d en en konden hem dus ni et
Hougeedaar niet beviel, was het antwoord,
ondersteunen.
Stekelenburg
kreeguiteindelijk
was hij sterkBenoegom in het zandbedrijfte
gulden
gaanwerken.
een uitkeringvan tweehonderdvijftig
per jaarwaarmeehij voor de grootstearmoede
werd behoed.Voordat Beldbleefhij wel in de
Vreemdezaken
omgevingvan de vele Rijkswaterstaatswerken
De sfeerop de schipbrugbleefnog lang
vond het vreemd
bij Vreeswijk waar hii voor diverse lichte
onrusti8.Het brugpersoneel
w e rL z a a m h eden kon w orden i ngezel .
dat op de staatsbegroting
een jaarsalaris
was
Stekelenburg
was toen tachtigjaar en al vanaf
van 450 gulden,maardatdit bij de
opgenomen
I846 werkzaamop de brug.
uitbetalingwerd gespecificeerd
in 375 gulden
loon en 75 gulden toeslag.De spanningliep
Arbeidsonrustop de schipbrug
nog op omdat op de Koninginnensluis
in
Aan de salarissen
van het personeel
van
Vreeswijkmet een minder druk dienstrooster
de schipbrugwasomstreeks
1900 in jarenniets
iets meer werd verdiend, 475 gulden. De
veranderd.Ze lagen beduidendlagerdan op
overheidvond het vreemddat het personeel
andereschipbrug8en.
Na de opheffingvan de
voortdurenduitzagnaaranderwerk, want het
Rijkstol- en doorvaartgeldenwas bij vele
beroepvan brugknechtwerd hoger ingeschat
schippersde gewoonteontstaanom toch iets
dan dat ran sl ui skne(hl.[ en oplossinB\ as
voor de doorvaart
te geven.Dezegewoonteom
misschienhet bouwenvan dienstwoningen
bij
te " h e n g e len met de kl omp" hi el den de
de brug, dat zou het contact met het gezin
gunstig beinvloeden.In l9l0 werden acht
brugknechtenin stand,ook al omdat zij zo
w e i n i g v e rdi enden. H et w as echter ni et
gebouwd,zo
woningenvoor het bruBpersoneel
toegestaan.
Toenop 1B septemberi90l twee
eenvoudigen doelmatigmogelijken met het
brugknechten,Mollevangeren Hougee,hun
zicht op de schipbrug.Twee weken later
fooien inden,werd dat geziendoor ingenieur
diendende bewonersal eenprotestin tegende
Beijermanvan Rijkswaterstaat.
Hij schorstede
van de huurtoeslag,
metdaarbijhet
berekening
verzoekde salarissen
tweevoor een maanden maaktedat bekendin
aan te passenaandie op
het bijzijn van het hele brugpersoneel.
Bij die
de schipbruggen
van Deventet Doesburgen
gelegenheid
deeldehij ook mee dat voortaan
Arnhem.
gedegradeerd
ieder lid van het brugpersoneel
Kort daarnavond een aanvaringplaats
kon wordenmet overplaatsing
naarbrugwachaan de schi pbru8 m et veel schade.
tersplaatsen
van de brugknechten
elders in het land. Mollevanger
Onoplettendheid
zou de
ging naar de sluizen van Umuiden,Hougee
oorzaakzijn. Twee van hen werden in hun
ging in 1902 naar Veere,omdat een clerde
salarisgekort.Zij voerdende langewerktijden
knechtdat weigerde.Die werd eervolontslaaan als oorzaakvan het ongeluk.Die bleken
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Deschipbrug
tussen1896,
toen de uitdrijfvakken
werden
gemotoriseerd,
en 1907,toen
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Een eenmansactie van
Policarpus
Een van de brugknechtenvan
<le schipbrug gooide het over een
andere boeg. Hij heette Johannes,
maar noemdeziclt in ziin correspondentie bij zijn doopnaant Policarpus
Visser.Hij schreefde ministetdat hij
gra,tgin tle A,elegenheicl
werd Aestelrl
om vaker zijn kefuelijke plichten te
vervuIlen. Hooftl ingenieur Beije rntan
steldeechter dat Visseraccoord was
gegaanmet cle vootwaatdentoen hij
in clienst kwam en dat hij tevoren
zelfs overleg had gepleegd met zijn
biechtvader.Hij kon geen recht laten
gelclen op meer vrije dagen dan was
toegestaan.
Door het aanstellenvan een
neg,endebrugknecl verbeterde hel
wetkklimaat wel enigszins, wanl
voortaan kon elke knecht eens in
de negen maanden op zondag
vierentwintig uur vrij krijgen. Omtlat
men geen verschil in behancleling
wilde laten on!5taan. krce9 Vissel
hel .rd\les als kanaalbeantblete
solliciteren in Noorcl Brabant of
Linburg,,waar hij waarschiinliikmeer
gelegenheid
zou kriigen ziin kerkeliike plichten te vervullen. Visserbleef
voorlopigwaar hij was. Hij vertrck in
l92t naar de Koninginnen,luisitt
Weeswijk.

Foto rcchts:
De schipbrugvan opzijgezien.
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cliensttijden
niet is te voldoen."
buitensporige
Toen tijdens de EersteWereldoorlog
geen petroleLrmmeer voorhanclenwas voor
de motoren van de uitdrijfvakkennam de
w e rk d ru k n og toe, w ant i n 1917 en 1918
moestende schepenweer metde handworden
bediend.
van hout naar staal ll
dat wanneercle
In 1900werd ingevoerd
was
wegSenomen
en
de overtocht
schipbrug
plaatsvond met de pont, l'retpersoneel
van cle
Er
moest
dan
brug dezezou moetenbedienenpont
pont
goede
zijn.
De
bestaande
wel een
was drie€ndertigjaar oud en bij de geringste
b e l a s ti n g sl eepten cl e bal ken van de
opriikleppendl door hel !vnter.Ien nieuwe
houtenpont zou 2600 Buldenkosten.ln 1903
werd inderdaadeen nieuwe pont Bebouwd,
uitgevoerd in ijzer. Sinds |906 heette de
brugwachterbrugmeester,de brugknechten
en de lossewerkkrachten
heettenbrugwachters
zoucleneendienstpetkrijgen.
l rr d e penocl el 9 l 4- l 9 l 8 vonden\el e
militairetransportenplaatsbij de mobilisatie
veelslijtageaan
van het leger.Datveroorzaakte
de brug.Toenin 1920de brugbovendienweer
geheeluit elkaarwerd geslagendoor massaal
drijfijs,was algeheelherstelnoodzakelijkvan
de borenbouu van de schipbrug.Die zoLrzou
in staalwordenuitgevoerd
en zo breedzijn dat
twee zware vrachtwagensvan samen 2500
Op
kilogramelkaarzouden kunnenpasseren.
dat monrent reden in heel Nederland pas
achttienzeswieligevoertuigenrond.
De hele renovatiemoest in tweehonderdtiendagenplaatsvinden.Het verkeerover
land mocht niet langer dan zeventigdagen
mocht
worclengestremden het scl'reepsverkeer
De aannemer
nietwordengehinderdhelenraal
p.rkle hel werk oJr specl.r(
ulaire wiize idrl.
Hij sleeptecle hele brug naar Kinderdijk,op
66n brugvak na. Dat moest samen met de
bestaande pont blijven zor8en voor het

van het verkeer.
overbrengen
kon alleswat in de fabriek
In Kinderclijk
werclvervaardigdmeteenop de goedeplaats
.
i n de schi pbrugw orclen aangebr achtDe
ging regelmatiS
van Vianennaar
brugopzichter
K i nderdi j k onr de j uist e m aat voer inSt e
controleren.Hij mocht uiteiDdelijkvoor zijn
gebruiken,maar het
vervoer een n'rotorfiets
verzoek daartoe nloest eersl vele bureaus
passeren,
zelfsdat van de minister!
D e l andhoofd en war en inmiddels
gewijzigd,met hellingendie makkelijker
waren
voor het landverkeer.Dat had een grotere
lengtevan de brLrStot gevolg.Warenvoor cle
oude schipbrugzeer zware en lange houten
balken gebruikt,voor de nieuwe constructie
nodiB van twiDtig
waren zware ijzerprofielen
tot zesentwintiSmeter lang. De conskucties
om ze vast te zetten tussende llruSvakken
onderl i ng vol decl enniet helem aal,ook al
waren ze exact volgens plan uitgevoerd.
N a l ange gesprekke nen een uit voer iBe
dit meerwerk
kreegde aannemer
briefwisseling
extrabetaald.Aan de anderekantkondenhem
enkel e ti ental l engul dens ( ! ) in m inder ing
wordengebrachtomclathet weghalenvan een
kleidanrvoor het brughootdbij Vianen iets
nrinclerhad gekostclanwas begroot.Den Haag
lettegoedop de kleintjes,nraarbeslootdat de
aannemerdat bedrag niet terug hoefde te
geven.Ter vervangingvan een schrijfmachine
uit 1908 had hij inrmerseen nieuwegekocht
die clatlledragruim te boven8ing.
Het in Frankrijkbesteldestaal liet op
zich wachten, want de wals waarmee de
balken werden Benraaktwas kapot gegaan.
D e aannemerannul eer decle opdr acht en
besteldede balken in Duitsland.Ze werden
vlot geleverd,maar toen blekenvier van de
geleverdebalkenniet lang genoegte zijn. De
afwerkingnam meer tijd in beslagdan was
gedacht,maarhet verkeerwas uiteindeliiknog
geen zes w eLen qelr ir r r ler d.De nieuwe
1923geopend
schipbrugwerd op 6 september
voor het verkeer.Het was een brugom trotsen

l ' r r ' ( . qt r iih. Sehipbrug.
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In 1903werdeen nieuwepont
gobouwdom te gebruikenals de
schipbrugbuitengebruikwas,

zuinig op te zijn. De schepenwerden soms
zelfs apart door de schipbrug Betrokken,
wanneermen dachtdat een langesleepgevaar
op zou kunnenleverenvoor de schipbrug.De
ijzerenpont uit 1903 voldeedniet meer door
het steedstoenemendeverkeerdat bovenoren
steedsgrotereafmetingenkreeg.De scheeps'
werf van Meijersuit Zaltbommelbouwdeeen
nieuwe,groterepont.
De schipbrugnog nuttig gebruikt
Toenlatet in 1936,de vastebruggereed
was gekomen,kreegde schipbrugnog een rol
te vervullen.Bij Zutphenmoestde vastebrug
over de lJsseleen Sroterenovatieondergaan.
De schipbruguit Vianenzou tijdelijkde beide
oeversmet elkaarverbinden.Omdat de brug
daar een half jaar dienst zou moetendoen,
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werden uitgebreidevoorzieningengetroffen.
Een complete inventariswerd meegenomen,
inclusiefde bordenwaaropde tarievenwaren
vermeld.Ankersgingen mee om de brug te
verankeren,
evenalstien dweilen,zessponsen,
vijf zeemlappenen drie luiwagensom alles
schoonte houden.Het completewachthuisje
werd ingescheept
met achttienwollen dekens,
vierstromatrassen
van kapok.
en vier matrassen
Omdat het uitvarenvan twee vakken zowel
overdagal s' s nachtsver plichtwas, ging het
hele brugpersoneel
mee.Dat werd in Zutphen
Hel personeelkreegmaar een
Bedetacheerd.
keerin de veertiendagende reiskosten
heenen
teruSvergoed,maarhet kreegeenvoor die tijd
hoge vergoedingvan de verblijfkostenvan
guldenperdag.Overplaatsing
anderhalve
werd
verworpen omdat dan de huisgezinnenen

sahoolgnnn(l('liindt,rcn ntec nt()cslen l(()nten.
Dc kosleD van cen \/erhLlizjngzoLt(lcn grol(,1
riJn (l.tn (lc l).tten.
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(ie \lcep Uil hcl r()erzoLl loltcn tr,t,rcl
rlc zrvaar
slc sleellln)ol.l(.hlcr.tnn (lL.sleL.J)
IleJ)l.1.ttsl.
! A\()n(ls ()nl h.tli cli rver<l Docslrurg
l)ef{.ikt. IJn.tf !v(r[en (le n(xli:]e nt.t.rlresclen

ll e n o n t ( 'n . {) e l ) o e s l t u r g s e \ c h i l ) l ) r u g z ( ) ( / ( l c
ll ( 'l e n . r c l t l , v , r n l r v a a l i b t r i j t L t L l r ,v ( x J r . t I e
vcrkecr zijn g('slolcn. TL,rwijlhct grootsle (lccl
cfv. l $et(i
\!eggolt()llten valt\\,r,11(,(|c
.lJntel lllen vnn (le sleel),kor (k, l)entnnningtril
Vi.rrcn r'!,en slaltcn. loen de sleep verclerlion,
lvaarschLrrvrlc rlc f)oesburgse b.tkcnrr.recslt,r
.rlle ltt'ntanningslcclel).I lij v(,r!l.tt cc hlcr tle
(li[e(tielnx)l tc wn.lrs.hLr\\.cn.T!\,ec
r]!r i.tlef
l.rg cle schi1tbru13
lil Vinncn .t(lr (l(, (rro(ire K(rrl
v,ln (lc l)rug bij Docslturg. Na rrog een
ha z c n s l . t . t ; t j r ' l i o n r l e t o c h l n . r . r r Z u l p h e n
\\()rclen vervolg(1.Tocn cle,lrcntanning van rlt,
(lireclicb(x)lrlakkef rl(,rci,$,as(l(,
s( hilJl)fugLtit
Vi n n c n $ e g . H e t d u u r c l i , n ( ) e f L t i n r ( , r j t u L t l
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a)ntd.rt(l(, sler,;rei,n snclltt,icllt.rclv,rn
l)nssef(.n.
s le c h t s v i c r k r l o n t e l e r p c r u L r r , h a . r l c l e
cle
clitecliebool he,nt snel tr'eer i|. ()ncle'f
Str)l(,
I)el.l)llstelliDll v.tn h(,t
lJLrl)li(,knreer c 0(,
schil)llfLrg .rt l>ij Zulphe| en \\,cr(l 7() sneJ
nr o g e l i j k i r r g e l e g c l .

Foto pagina 48:
In de nacht van 15 op 16
december 1920 werd de
schipbrug veroield door het ijs.
In 1923 w aren niet a een de
houten pontons vervangen door
tzeren, maar w as ook de
Dovenbouwvan ijzer, met stevige
hekken en een voetgangerspad
langs de zijkant.
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Devastebrug
Moed en beleid
In 1927,toen in het RijksweSenplan
een
vasteoeververbinding
werd geprojecteercl,
was
het lot van de schipbrugin f.eiteal bezegeld.
Eerst(iD 1929) liet de nlinistereen onoerzoeK
instellenn.1arde plaatsen de afmetingenvan
een vasteoeververbincling
over de Lek tussen
Vianenen Vreeswijk.EenbrLrgten oostenvan
de nieuwe sluis in l'retAmsterdanr-Rijnkanaal
b i j Vr ees wiik was o m n ti l i t.ti re re d e n e n
onaanvaardbaar,zo liet cle chef van ltet
inundatiebureau
in het geheinrweten.De brug
n'roestten westen van Vreeswijk komen te
liggen.Uiteindeliikbleventwee mogelijketra
c6s over. E6n lag zo dicht nrogelijkbii beide
woonplaatsen,
orr de bewonersvan Vreeswijk
en Vianelt terwille te zijn. Daar was men
inrmersgewend aan de nabijheicivan cte
schipbrug.Het nadeeldaarvanwas de ligging
van de begraafplaats
van Vianen. Bij elke
teraardebestelling
zou de begrafenisstoet
de
snelwegnaarde brugntoetenovcrsteken
en het
verkeer ophouden. Het andere tracd lag
westeliikvande begraafplaats,
nraardaarrezen
weeranderemoeilijkheden,
zoalshet afbreken
van een aantalhuizen.Het was wel "een ton
gouds"goedkoper.
Bur B em ees t e e
r n w e th o u d e rs v a n
Vianenzonden een bescheidenbriei aan de
n]inistervan Rijkswaterstaat.
Zij haddener met
verwondering
kennisvan genontenclatgelclen
waren Lritgetrokken
voor de bouw van een
vasteoeververbinding
over de Lek. Zij waren
bevreesd
d.rtcletoegangsweg
door een van de
nrooistegedeeltenv.rn Vianenzou komen te
liggen en dat de Don Velascodreefgeheel
onderde oprjt zou verclwijnen.
Het geboontte
claar behoorde vroeger tot l'tet kasteelvan cle
Breclerodes.
Mocht het trac6 komen te liggen
zoalshet was voofgesteld,
clanzou d€n van cle
laatsteherinneringenaaD de vroegereglorie

litititfrElnn
van Vianenverlorengaan.Zii verzochtende
n ri n i sterdri ngend om aan de ontw erpers
opdrachtte geven bij de volgendestappen
hen daarinte kennen.Aan dezewensvoldeed
d e mi ni ster,maar ni et aan de w ens van
Vianen om de weg naar de brug nog meer
Daar het weslen te verscl'tuiven,
zoclat de
Don Velasco dreef gespaard zou blijven.
l n 1931 vi el de besl i ssi ng:het w esrel i j ke
trac6 kreeg de voorkeur.De leiding van de
bouw werd toevertrouwdaan hoofdingenieur
W .j .H .H armsen.
Eenvlot begin
Toen kwanr er vaart in het werk.
Verkenners,
bodemonderzoekers
en lansmerers
namen de woningen die destijdsvoor het
personeel
van de schipbrugwarengebouwdin
gebruik.Om voldoendewater af te kunnen
voeren bij hoge waterstandenwerden de
uiterwaarden
afgegraven.
Door de rivier uit te

Luchttotovan de schipbrugen de
Koninginnensluis
vanVreeswijk.
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Lragge ren kree g d e aanlegplaat s v oor het
werk- en opsl.rSterrein volclocnde cliepte.
Bovendienkon daarcloorde scheepvaartzove.'l
lrogelijk van de gehclc, Lrreecltevan de Lek
gebruik maken. Het llaggerengel)eLrrcle
vooral
voor de voornralige steenoven, clie nog lxzit
w.rs lieweest van de schoonvacler van lan
Blanken Jz., Arie L.rkenelcl. ln de volksmoncl
werclclezcplaatscle "oude" of de "eersteoven"
Renocnrd.Het baggerpersoneelw,asgehuisvest
op een u,oor'rschipaan cle \a,estzijdevan cle
clerrlekrib. Daar namen zij het stranclin beslag
en cle diepe inh.rnr waar vele jongcns van
Vianen hadclenleren zwentntcn.
De vorm van de vaste oeververbinding
De vor|n cD cle conslructie van cle ltrug
h/.rrentoen nog niet v.rstgesteld,ntaar er was
wel een tekenins clie in grote lijneD weergai
w at late r werd uitg ev oer d. Het z ou een
synrmctrischebrug worden ntet een l)oog varl
hon(lerclzestignrcter in hel nriclden, clie in
een keer het zo[terl)ed van cle rrvrer zou
oversp.lDnen.Aan weerszijclen van ale grote
boofl over hel zonterlteclzou aan elke zijcleeen
aanbrug worden gebouwrl over vijf pijlers.
Aanvankelijk zou de gehele brugconstructie
v.rn l)eton wordet vervaardigcl,met Ltitzonclering van het ltrugclek in dc' boog. Onr het
gewiclrt daarvan zo la.-rgnogelijk le houden,
zou claarop een hoLtten onclercler xonten
te liggen met een wegdek v.rn hardhouten
blokjes.
Dat plan was al grotendeelscloorgere
kend, toen het besluit viel clc brug geheel in
st.r.rluit te voeren, zowel de nticlcienovcrspanning als cle aanbruggen (cle bruggen over de
Lriterwna rde n).De ;tijler s z ouc len v an bet on
zijn. a)nrclatHarmsen voncl dat cle brug rrr eel
van de nrooisle,vlakke en wijdse l.rndschappen
van Nederlancl kw.r te liligon, h.rcl hij zich
reeds in een vroeg stadiunt voorzien v.ilt cle
hulp van ing en ieu r A.J . v an der St euf . Die
nr.rakteeen tekening van de ltrug in (le nituur.
Daardoor kwamen zij tot cle conclusie clat de

brug aan schoonheiclzou winneD lvanneer de
bogen naar boven toe niel sntallermaar Dreoer
zouclen worden. Uiteindelijk kregen rle bogen
a.rn cle oDclerzij(leeen breecltevan 2,B0 meler
en bovenin v.1n 3,85 meler. D.tt kwam niet
geheel ovcreen met de nonteDtenliin, maar
door cleze verhoging zou de boog zoveel in
sterktetoenefien, clatcle rijvloer in clel)oog ook
in l)eton kon worclen uitlievoerd.

H€t ontwerpvan de brug liet
aanvankelikeen boogziendie
bovenaansmallerwasdan aan
de uiteinden.In het gewijzigd
onwerpwasde boogbovenaan
juist brederdan aan de
uiteinden.

Het oucle, clicht belxruwde stadje
Vian e n g i n g i n h e t l a n d s c h a p g e ( l e e l t e l i j k
achter cle rivierdijk schuil. De aislanctv.in cie
brlrg tot Vianen, 700 meter, w.1sgroot genoeg
om het beeld van cle stad nict dood te drukken,
ook al haclde brug aanzienlijkeainretingen.De
l)ebolrwing van Vreeswijk vertoonde in cle
nabijheid van cle rivier geer-rcDkel punt d.rt clat
cle aandachttrok.
Ond.-rrrks
dat cle vornt en cle consrrucrre
van cle l)rug toen zo goecl als vast l.rgen,vond
nr en h e t l ) e l e ' r l c e , t l t e t i s rh e r o r n r q e ri n g n o g
eens cloor een onafhankelijke commissie te
laten bezien. Deze contntissie, llestaande uit
de rijksbouwmeester, een architect en cle

Pagina50:
Op de kaart is het trac6 voorde
nieuwebrug bij het eerste
ontwerpgevoegd.Detoegangswegenliggenop de ivierdiiken.

hoofdingenieurvan de NederlandseSpoorwegente Utrecht,liet zich onverdeeldgunstig
uit over het ontwerpen adviseerde
nog enige
verbeteringen.
Eenervanwas het weglatenvan
de schermmuren
op de rivierpijlen.De opleggingvan de boogen de aansluitiDg
met de aanbruggenmocht duidelijk uitkomen.Ook de
detaillering
van de landhoofden
kon eenvoudiDe commissie
wasoveBerwordenuitgevoerd.
rigensgraageerderbij het ontwerpbetrokken
geweest.

OnbewusthaddenHarmsenen
Van der Steur de wijsheid van de
FranseschrijverJ.F.Marmontel(17231799)toegepast:
"Danstous les arts,la
premidrerdgleest d'en bien connoitre
l'objet;caCsi l'intentionde l'artisteest
une fois bien d6ciddeet dirigdedroit A
son but, elle sera son guide dans le
choix des moyenset dans l'usagequ'il
en doit faire" (de eerstere8el in alle
kunstenis: het doel ervan te kennen,
want als de bedoelingvan de kunstenaar eenmaalvast omlijnd is en recht
op haardoel gericht,zal de bedoeling
zijn Bidszijn in de keusvan zijn middelen en bij hetgebruikdat hij ervanmoet
maken.Vert.W. Kassies).

Eenbrug op goedevoet
De landhoofden,
de twee piilersin de
rivier en de zes piilers op het lanciwerden
g e b o u w d door aannemer B ato, de N .V .
Nederlandse
BetonMaatschappij.
De fundering
van de zes pijlers op het land bestonduit
betonnen palen, die werclengeheid tussen
ijzerenof houtendamwanclen.
Het herenvoor
de middelstelandpijleraande zuidelijkeoever
bleek bijzondermoeilijk. Hier had "de oude
steenoven"gestaan.Door het stokenvan de
oven warendestijdsniet alleende stenenhard
gebakken,maarook de grond onderde oven.
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Slechtsmet Brotemoeitekondende heipalen
cloorclekeihardegrondworclengeclreven.
Voor de betonnen on.lerdelenwerd
gebruik gemaaktvan een bekisting.Voor de
opbouwvan de pijlersop het landwasdat een
blijvendebekistingvan betonstenen.
Na het
opmetselenvan telkensdrie lagenlletonsleen
van verschillencle,
terugvallende
lengten,werd
de ruimte achter de stenen met beton
aangevuld.Bij het stortenvan het betonwas
nog,een bijzonderenraatregelgetroffen.Het
was niet verbodenop het werk te roken,maar
het draaienvan sigaretten
mochtalleentijdens
de schaft.Velenvan de honderdlot hondercl
vijftig werknemerspruimden daarom tabak.
D aarbi j i s spuw en on ver m ijclelijk.Bij het
opvullen van de pijlers waren veel mensen
bezig om de beton op ziin plaatste krijgen,
m.rar cle beton mocht Diet worden verontreinigd.Toenwerd dusook het pruimenverboden. Slechtsenkelenveroorloofden
zich voorgedraaicle
siSaretten
te roken.
Hoewel het bestek voorschreefd.rt
alle op het werk a.rnwezigearbeidersde
Nederlandse
nationaliteit
moestenhebllen,was
de uitvoerder
van Bato,"joep",een Duitser.
Als
hii iemrnd z,lg roken plachl hij le zeggen:
" H and i m l arsund l S i E. iJrin
el M aul'.
Moeilijkhedenmet het waterschap
Waren de uitefwaarden aan de
zuidelijke oever zo hoog dat ze voor het
verruimenvan cle rivier nog moest worden
afgegraven,
aan de noordelijkeoeverwas clat
anders.Die uiterwa.rrden
lageneen stuklager
Het waterschapliet daar als het mogelijkwas
door een sluisjein de zomerkadezogenaamd
"dik" {slibrijk)water in. Dat dikkewatermoest
dan langdurigop het land blijvenstaanzoclat
het rlib lon zinlen en voor de benresling
van
het land zorgen.Om de cle pijlersop het lancl
te kunneDbouwenverzochtde aannemer€€n
jaarlanggeenwaterin te lateD.Het waterschap
vroegda.rrvooreen schadevergoecling
van vijf'tig gulclenper hectare,in totaalviifentwintig

Eenvan de aanbruggen
is klaar,
maat nog niet aangesloten
op de
oprit.

honclerdgulden,plus tweelronderdgulclenals
vergoedingv.1Dde onkostenen een borgsonl
gulden.De onclervan vijt'enzeventighonderd
lrandelingen
met dit waterschapwaren zwaar
te noemen.

De aanbruggen: een moeilijk bed toch
opgemaakt
Het waseen kommervolle
tijd, met een
groot a.inlloclvan arbeidskrachten
en veel te
weinigwerk.Dat wasook goedte merkenin de
s taal i ndustri e.V ooral becl ri j ven i n de
scheepsbor,rw
haddenhet moeilijk.Zij wilden
desnoodsook wel bruggenbouwen in plaats
van schepen.Ze werktendusBraagmeeaande
de bovenbouwvan de Lekbrugen van de
aanbruggendie in staal werden uitgevoerd.
On'rclat nren bij de uitvoering van de
werkzaamheden
aan de brug zoveelmogelijk
arbeiders
aan hetwerk wilde lTebben,
werd het
werk verdeeldover bedrijvenin verschillende
delenvan het land.Elklrcdrijfkreegeenzoveel
mogelijkafgeronddeel uit te voeren.Hoofdaannnemer
van de bouw van de tweeaanbruggenwerd de Nederlandsche
Dok Maatschappij
te Amsterdam.Die moestvoor de directieniet
alleeneen auto ter beschikkinghoudenmaar
ook tien overallsl

ls die brug nog niet klaar?
ln j.rnuari1933 w.rs de Lek diclrtgevroren en de schipbrugwas we8genomen.
Door lret ijs was een slop gem.rakt,een geul
waardooreen boot tussenbeicleoeverskon
blijven varen. Een sleepbootvan de Keulse
vaan onderhielddeze passageover de rivier.
Met veel moeitegeluktehet om zeer onregelmatig reizigers,rijwielenen kleine goederen
over de rivier te brengen.In de avond van
1 februarivertrokde sleepbootuit Vreeswijk
met een grootaantalp.rssagiers.
Het schipw.1s
nog maarnet los van de wal, toen het ijs in cle
rivier nret een geweldiggekraaklosliet,juist
boven het slop.Tenauwernoodkon cle sleepbool leruFerr rle wal lrcreiLerr.
De p.issdBiers
voor Vianenwarengenoodzaakt
eenon'rwegte
n-rakenen lopend over cle spoorbruli van
De veleonclerdelen
van de aanbruggen
Culenrborgnaar huis te gaan of in Vreeswijk
w aren op zes verschi l l endepl a.ttsenvervaardigd. Het was niet 8erin8 om die tot
onderdakte zoekeD.Meer dan twintig personen brachtencle nachtcloorop de sleepboot.
66rr geheel te nronteren.In de eersteplaats
Eentientalvond onderdakin het brugwachters- waren goede afspraken vereist over de
I'ruis,e
van de schipbrug.
nra.itvoering.
Van cle vier plannendie werden

ingediend voor de n'rontage was dat van
Bijker's Aannemingsbedrijfhet goedkoopst en
het nees t p r a k t i s c h . B i j k e r 's k o n b i j h e t
afwerken van de brug gebruik maken van de
door Braat geleverdeverfwagen, die onder cte
brug hing. Hierop werclen vaste installaties
ingericht die lret klinken van de onderclelen
van de brug zeer vereenvoudigden.Omclat alle
materialen per schip werclen aangevoercl,hacl
Bijker's een krachtige bok ingezet om het
n'rateriaalte lossen.Met een kraan die zich over
rails langs de brug kon verplaatsen werden
vervolgens de onderdelen aanllebracht. Voor
cle montage van de brug was de bijzondere eis
gesteld dat een derde cleel van arbeiders
gescl'rooldemonteurs moesten zijn. Door cleze
m.tatreRelkregen \ele Inen)p url de om8e\ i|]!l
ook een kans om met werken de kost te
verdienen.
De moDtaSevan cleaanbruggenkon pas
plaatsvinden nad.lt het terreiDrondom de brugi
op hc t goe d e n i v e a u w a s g e b r a c h t , h e t
wiDterbed aan weersziiden van de brug
verruimd en een aardebaan was aangelegd
voor cle toegangswegennaar de brug, verhard
met straatstenen.De zandlichamen van deze
opritlen veroorzaakten door de veenachtige
ondergrond vooral aan de noordzijde grote
verzakkingen en oppersingen van cle grond.
Die moesten weer met de hancl wordeD
weggewerkt. Even leek het er op clat de brug

ln 1934warende
werkzaamheden
aan de nieuwe
brugbegonnenmet de bouwvan
de landhoofden
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niet op clc vastgcstelde
datum in gebruikkon
worden BeDomen. Door de aaDvoer van
honderclduizencl
kubiekemeterzanclen grond
kreeg
extra
cle aardenoprit toch op tijd het
juisteprofiel.
De echteverbinding.Niel voor niets
l n mei 1934 ging hoof clingenieur
Harmsenmel enkelescheepswerven
overleg
gen over de kostenvan de nridclenoverspanning van cle brug. Voor het maken claarvan
waren lwee scheepswerven
in de markt,clic
nietwarenbetrokkenbij cleaanbruggen
en die
geachl werclenhet werk te kunnen nraken.
Dal waren de Maatschappi,en
De Schelcle
te
Vlissingen
en Wilton Feijenoord
uit Rotterdanr.
Wilton Feijenoorclkreeg de opdracht een
kruiserle bouwenvoor cle KoninklijkeMarine
en viel claaromaf. De Scheldewerd dus cle
hoofdaannemer
Croteonclerdelen
vande boou
konden daar het beste worden vervaanligd.
Onrdatde werkeloosheicl
nog,steedszeerhoog
was,werd het overigewerk weer over diverse
scheepswerven
verdeeld,net als voor de a.lnbruSgen.Laterzouden bruggenniet meer op
een wer[ lrorden rerra,rrdigd.m.].1rir) e(n
constructicwerkpl.lats.
De onderdelen moesten worden
al'geleverd
bij lretwerk en gemerktvolgenseen
plan.
bepa.rld
Bovendienwerdencleonclerclelen die van hoogwaarcligstaal waren ver
vaardigd(St52)npartgemerkt.De moi]Lrge
van

de overspanning $/erd gegund aan de fjnlta
Bijker clie ook de aanltruggen ntonteercle.
Bijker legde cen doorg.rande ntontagevloer
onder cle gehele toekontstigel)oogcor.tstfuctie,
rustend op hulppijlers. Het i)edrijt n.ra.rkteclie
v.tn oude gedeellen van cle spoorbrug bij
Katefveer.lD het ntiddeDv.rn cle rivier bleef een
opeDing vnn zcstig meter breecl geh.rndhaafd
onr cle scheepvaart doofgang te larteD
vinclen. Die werd overspannen n.tet twee
nronLrgeljgllersdie eerder ltij cle Arnhernse
brupirvaren gebruikl. Bij deze nronhgeliggers
w ns de nto nta ge vl oer aan de onder k ant
aangcbrachtonl cle vereistccloorvararthoogte
te
behouden.
De montate
De verrijclltaretorenkfaan clie Bijkcr's
Aanneninllsbedriji hacl geltruikt bii de t)ouw
van cle aanbruggenkon hij ook gebruiken voor
cle nrontagevan cle boog. Daarvoor werclenop
cle montagevloer rails gelegd. De onclcrclelen
van de boog werden zovcel als mogelijk door
de drijvenclc ltok, clc Kolossus, op cle juiste
plaalsgehesen.Onr effici€nt te werken werclen
vele onderdelen op cle mont.tgevloer iD
voorraad gehouclen. Het werk ntoest .lchtef
elkaar worden .rfgenraal<t,want tussen half
novenrber en begin ntaart nrochten gecn

Over de veiligheicl van clc werkplaats
was g<leclnagedacht. ()ndef cle gehelc boog
was een werkvloer .rangebr.tcltt. Voor de
wefkzaantheclenaan cle boog zelf was cen
ingenieLtze hulpconstfLtctie Ltitlledacht. Van
ha n s s t i j l t o t h a n g s t i j l w a s e e n w e r K v t o L r r

steigercin het rivierl)eclstaan en een hinclernis
vornrenvoor w.1terof ijs.

.ianBel)racht,die tellelijkertijclde h.rngstijlenop
de jLristcpla.ttsiixeercle.Zo kon veilig worclen
gewerkt en tijdetrs de montage hoefcle var-r

ln ntaaft l9J5 ltouwden clescheepswer
ven.ran cle onderdelen v.rn cle brug. Tegelijk

cleze constfLtclieniets te worden weggeh.ralcl
ol gewijzigcl.

wercl al ltegonnen nlet de bouw van de
hulpconstructiesin het zonterbeclvan clc rjvier
als ondersleuningvoor cle ltoog.
ln augustus$,erd eeD naDvanggenta.tkt
nrel de montalle van de twee bogen. Voor cle
sluitstukken van cle ltoog was vecl overleg
nodig, vaknranschapen behendigheiclv.rn de
kraanmachinisten.In het ltart vnn cle boog lvas
r' rnnrelijk e en sch ar Dier punl aangebr ac ht ,
llestaaDdcLtiteen st.llen rol ntct een Ltoorsneoe
van vierhondefd|nillimeter.

De onclereinclenvan de boog worden
cloor cen zogenoentde trekbanclenmct elka.rr
verllonclen. De trekl).rnclenworden weef ntet
clkaar verltonclen door dwarsliggers, waarop
uiteindelijk cle rijvloer konlt te liggen. Tijdens
de nrontagevan de ltrug stonclende trekltanden
oi langsliggersniet onder spanning. Ze waren
fiet eeD hoge rug van .rchthonclerdntillimeter
(een "zeeg" genoenrd) nauwkeurig op vijzels
geplaatst. Door n.r de montage cle vijzels

De ptlers voor de aanbrugaan
de kantvan Vianen.

te geven. ln maart 1935 werd dit werk
aangenomendoor (le Hollandse BetongroepLrit
Den Haag.
De opening van de brug in 1935
Doorclathet weef gunstig was gewecst,
kon de brug eerder in gebruik worden genomen
clan was gepland, ook al was men nog volop
bezig cle toeg.rngswe8ente maken. ln cle weg
a a n c l e z u i c l z i j d e o n t b r a k n o g d e va ste
oeververbinding over het Merweclekanaal.
Op voorstel van in5lenieur Harnrsen werd
cle Lekbrug zonder al te veel offici6le
plechtigheden geopencl. Op clinsdag 26 mei
onr elf uur was cr toch no8 een heel gezelschap
aanwezig, nret on(ler anderen llestuurclefs
van
Vianen en Vfeeswijk, hoof(lingenieurHarnsen
en ingenieur Celdens clie nanrens Rijkswaterstaat cle clagelijkseleiclinghad gevoerd.Verder
De heipalenwerdenter plaatse
vervaardigd.
In de stortbakstaan
de vaderen de broervan de
schrijver.

voorziclrtig
naarllenedente brengenwerd eerst
bereiktdat de bogen zich in zo genrakkelijk
mogelijkestand ging zetten. Na nog vercler
aivijzelenkwamencle langsliggers
los van cle
tiidelijke ondersteuningen.
De bogen rustten
toenaan de noordkantop twee rolopleggingen
en op twee bolopleggingen
aan de zuidkant.
Na het vrijkonrenvan clebogenblekendezein
het midden tweehonderclnrillimeterte zijn
gezakl.Op 4 novemberw.ls het zover, ecn
prestatie
die er zijn mocht.
Intussenwas het afklinkenmet kracht
voortgezet.Onr de verschillendeonderclelen
aan elkaarte verbindenhad Bijker'suitgerekend dat daar noB 85 000 klinknagelsvoor
nodigwaren.Op zondagB decenrbelbij strien'rencle
regenen ongekendhevige sneeuwbui
en, werdende hulpconstructies
vcrwijderd.Op
19 clecenrber
wasde riviergelreelvrij van steigerwerken waren alle stalenonclerdelen
aan
gebraclrt.De afwerkingkon beginnen.
De riivloer v.rn de brug ontbrak nog.
Dezepostwas buitenhet bestekgehoudenom
ook eenandereberoepsgroep
eenkansop wefk
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hadden zich cla.rrook de verschillencleaannemers verzamelcl,de vertegenwoorcligers
van cle
poldercolleges,evenals van de ANWB en de
Koninklijkc Nederlarrclse
Automobiel Club, cle
K N A a D c l , r a t s l e nn t , r .i kte r tr .tn d e g e l e g "n lreiclgebruik om actie te voeren en duidelijk te
nraken dat ie vooral bii het oprijden van cle
brug je hand uit moest stekenom l'retvefande
ren van richtinB aan te geven- Allen verzantelclen zich bij cle overgang van cle bestraleweg
naar de betonnen rijvloer va'r de aanbrug aan
de Vreeswijksezijde. Een eenvoudige houten
plank sloot de weg af. Voorclat die wercl
weggenomen lrerinnercle ingenieur Harnrsen
eraan dat met de nieuwe brug een belangrijke
verbetering tot stand was gebracht. Ceen
ijsgang of lroog w.lter zou het steecls toene,
mende verkeer een halt toeroepen. Hij verontschuldigdezich voor de haastwaarmeede brLrg
wercl geopencl,n'raarin Zutphen rekende nen
op de schipbrug, die daar op 1 juli als noodl)rug nroestSaan clienen.De lmuw van de brug
had in cle pers niet vcel aanclachtgekregen.
Toch was het geheel tot stand gebracht met
materiaal van Nederlands Lrbrika.lt en de
honclerdzestiglneter vornrde op 6dn Da de

In 1935 was over de Lek een
hulpconsf uctie aangebracht.
Rechts is de aanzet van de boog
zichtbaar.

Bouwbedrivigheid
op de rivjer.

De boogop 2I augustus1935;
de bouwvorderdegestaag-

Het laatstegedeeltevan de boog
wordtgemonteerd.

Devlagin top, de boogconstructie is voftooidop 23 september
1935.

Debrug kort voor de opening,
en
toen allehulDconstructies
bouwkfanenwarenveruijderd.
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van het land. Tot slot
BroolsteoverspaDning
sprakhii de wensuit clatde brugzou dienentot
heilvande bevolkingvan Vianenen Vreeswijk,
van de provinciesZuid Hollanden Utrechten
bovenaltot heil van het helevaderland.
Het hele gezelschapwandeldedaarna
over cle brug Daar Vianen en aangekomen
bij de grens van de gemeentetoonde cle
bLrrgemeester
zicl'tvooralverbeugddat er geen
dodelijkeongevallente betreurenwarenbij de
bouw.Hij brachthulde aan Rijkswaterstadt
en
aan het personeelvan de oude schipbrugen
nodigdetenslotteingenieurHarmsenurr net
grondgebiecl
van Vianente lletredeD.
Daarmee
was de brug geopend. ALlto's, fietsen en
voetgangers,
haddenin grotegetaleop dit seiD
gewacht.Zij lraddeneen mooi uitzichtvaDde
lrcogbrugop de schipbrugclie op hetzelfcle
momentbuitenwerkingwerd gestelcl.
Evenop
en neertussenViaDeneD Vreeswijkwaser niet
nreer lJij. Voort.tanwas de afstand enkele
kilonreters
meer en de klim over de brug viel
niel meevoor $,tndel,r,rr,i
e,) iiclsef5.

roDd dat het gebruik v.rn de fiets niet moest
worden overdreven, clie mocht alleen in de
hooBstenood worden gebruikt. ln j B99 luidde
het, dat het gebruik van het rijwiel Diet moest

De inzetbaarheidvan Riikswaterstaat?
worden geactiveer(lnraar ook niet verboden.
.
I n 1815 s c h re e f i n g e n i e u r J a n
Wanneer cle afstand le voet kon worden
AnthonieBlankenaanzijn superieuren
overhet
atgeleg(I, ntoest dat worden bevorderd. Bij
vergoeden
vanzijn kilometers
te paard.Na veel
gebruik van een rijwiel kreeg nren een
geschrijfen gepraatwerd hem dat toegekencl. vergoeding van drie cent per kilometer.
Men
C o rn e l i s de B eet die e e n g ro te ro l h a d
Danl in overweging om clienstfietsenaan te
gespeelclbij het bouwen van de miliLrjre
s c ha i f e n . I n 1 9 0 0 b l e e k n a e e n g r o n d i g
b ru 8 j n 1813- 1814,we rc l i n h e tz e l fd ej a a r
onderzoek in het achlste district areen een
aangesl.rgen
volgensde wet op het paarden-,
opzichter over een rijwiel te beschikken en in
plezier-en passagegeld
voor eerrenvijftig
guleen ander district beschikte men over slechts
den,zevenstuiveren tweecent.Hii clrongniet
lwee rijwielen.
aanop een kilometervergoedln6i,
nta.trhij vond
I n 1 9 3 8 h a d d e k a n t o n n i e rv o o r z i j n
clathij als ingenieLrr
van Waterstaat
over een
werk aan cle snelweg, dat reikte van cre orug
pa.rrcl
zou mogenbeschikken
zonder daarover
bij VianeD tot aan verkeersplein Ouclenrijn,
llelastingte betalen.
een d r i e w i e l i g e b a k f i e t s m e t h u l p m o t o r
I n juni 1896ad v i s e e rdhee t m i n i s te ri e aanSevraagd.Hij kree8 die niet, Lritangstdat er
onl meervan de fietsgebruikte ntaken,om de
teveel gebruik van zou worden gem.rakt. ln
kosteDvan rijtujgen door de ingenieurste
1941 kreeg die kantonnier wel een bon voor
verminderen.
De fietshad het voordeeld.rt bij
een buitenfietsband, maar eerst moest de
in de trein kon worden meegenomen.
Enkele
ingenieur de oucle band op deugclelijkheid
maandenlatergingbinnende diensthet bericht
onderzoeken. De kantonnier kreeg de nieuwe

De kantonniersop de motorvan
de wegenwacht.

De genodigden
nemen
de brug in gebruik,gevolgddoor
voetgangers
automobilisten,
en fietsers.

bancl uiteindelijkniet, omd.it een opzichter
hogerop de lijst stond.Eenjaar laterkreeghij
wel een band,een houten.Eenhoofdingenieur
beschiktetoen nog over een aLrtoen een
werclen
motorrijwiel.Beiclemotorvoertuigen
cloor de Duitsersin maart 1945 in beslag
Senomen.
De eerstefilesop de brug
Dat cle brug klaar was voorclatde
wegen gereedwaren, bracht de
doorgaancle
nodige moeilijkhedennlee. De burgemeester
van Vreeswijkvond het bezwaarlijkdat het
verkeernaar de brug gebruikmaaktevan cle
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smal l e Lekdi j k. H et o penst ellenvan cle
verkeersplein
Oudenrijnnaarde
autowegv.1r'r
problenren
ook
op. De
Lekbrug leverde
in
Ut r echt
van
de
Koningin
C ommi ssari s
worclen
henr
advies
had
moeten
meencledat
gevraagclover het verkeer.Ook cle burgemeestervan Oudenrijnvoelclezich gepasseerd
slechtsverkeer
errdreigcle
op het verkeersplein
laten.
Op
20 nei 1936
uit 66n richtingtoe te
gaf ingenieurBakkeropdrachtom gewoonalle
beletselen
op de weg op te heffenen de weg
voor het verkeer in beicle richtingenopen
te stellen.Daarvannraaktenvelen dankbaar
gebruik.

De verbinding ntet het zoiclen w.ts
uiteindeljjkzo goeclgeworclen,zonder tollen of
pontveren, clat een deel van hct toeristjsche
verkee r zich ve rleg de na. r r Br abant . Het
Ukechts Dagblad noemcle cl.rt in lglB een
verheugendverschijnsel,want de schoonhejd
v.rn het Brabantse land was bij cle NoordNederlanclers
nog veel te weinig bekencl:,'Over
cle nrajestueuzeLekbrug bij Vianen suisden op
H enrelvaa rtsd ag van dat jaar honder c len
waSens naar het zuiden, het lancr van oe
vennen lellemoet//.
Spoeclig daarna veranderoe ner
verkeersaanbocl.In de mobiljsatietijclvonclen
grote troepenvefplaatsingenpl.tats te voer, re
paarclen per auto en motor. Toen op 10 mei
1940 de oorlog begon, werclen direct troepen
in stelling gebracht om de verbinclingsweg
tusseDhet noorden en het zoiden te DewaKen.
M. rnsch ap pe n va n het 25s t e Regint ent
Infanteriehadden hun stellingen betroKKenen
in de lucht was veel activiteit van vliegtuigen.
B ehalve ee n stroo nt v luc ht elingen was er
vercler geen verkeer. Een onafgebroken
kilometerslangerij van ge€vacueerde burgers

uit Tiel en onlgeving, waarvan velcn reeds
dageDlangonclerwegwaren, zocht zich over cle
rivierdijk een weg naar de brug. Terwijl een
Duits vliegtuig tot landen wercl geclwongen,
gooide eeD piloot van een anclertoesteltussen
de mensen op cle zuidelijke oprit van cre orug
een zevental brisantbontnten.Vijf doclenwaren
het gevolg.
Stappen van de bezetter
Op 2l juli 1943 werclen alle goecleren
van Riikswaterstaatcloor cle bezetter in beslag
genomen. De opslagplaatsenwaren verDo(en
geiliecl. ln septentbef moesten alle ingenieurs
en opzjcl'rtersvan Rijkswaterstaatvan rayon
Ut r e c h t v e r s c h i j n c n o p h e t h o o t c l k a n t o o r
aa n d e M a l i e l ) a a D . D e " P o l i z e i a n g e s t e l t e , ,
Rotl]enpieler g;rf opdracht cle watersra.lrswer
ken constant te bewakell en hij eiste van
elk essentieel waterst.l.ttswerk een tweetal
tekcningen.Vja anclerenkw.rrr Rothenpielerer
achter, w.rar zich het zwakke punt bevoncl in
cle brug bij Vianen. Dat l.rg op een clerdedeel
r an d e o r e r . p a r r n i n ga , r r rd e z r r i r l z i j r l e u , r . r r i n
1936 op verzoek van de Hollanclsegenie in het
betondek een cloorg:randenaacl was gentaakt

De bfug bi Vianen,een markant
punt in het landschap.

die hct cventLrcelonkl.1;trnraken vnn cle llrLrg
zou vcreenvoLt(|tgen,
In oktol)er lverden (le bernrcn e'n taludli
van (lc llrLrgc'n clc oprittcn gevor(lcr(lcloor (le
Duitscrs.Aan cle noorclzijclewer(l op (le opril,
net \oor hel l.rndhoolcl,ccn z$,ilrc l)ctor'rreD
nrr-rr-rr
rlrgcrichl vln rLrinrl!\,ee mctor (lik, ondcr
een hoek nret (lc as van cle lrrug en ovc,rde helc
breeclle van hcl (li,klichnnn'r,n'rel ccn snrallc
cloorg.rng- Dnt \\,.1seen vcrsperrinli, \\e.rr nrot
zog,chctenSpa.rnseruiters (le we1 kon wordon
algeslolen, ecn "Sperl).ruwercke". Op rlczo
z\\!rrc nruur urren slrrkke .rntit.urkgescl)Lrt
olllleslcld Voor (le ver(le.liBingvarr (le l)rug. llel
ges c . hul we r ( l b e c l i e n t l d o o r H o l l a n d s c
(lie tot 1l nPril 19,15ol) hun l)ost
V(rlks<ltritsers,
zijn gcbleveD.A.rn de k.rnt van Vi.r'ren \\,arcn
na.rsl(le opfit en l)ij de Rijksstf.lnlwcgl).rr.1kkcn
gebor.ru,cl
uttlr rle nranschnppenvcrbleven clie'
cle lrrug nroeslcn be$,.rken.Intusscn\\,erd hcl
Schepenop de Lek bij de brug
en de Lekbrugvernield,5 januari
1945.

onclc roud nicl vcrgetencn in mci 1944 begon
mcn nret het schilderor van cle Leklrrug. Dal
zo( cr op kunnen w,ijzcn (lat (lc ltezetters
niet ol) de verniclinB van cle brug (it w.rrcn.

Zo hielclen d.r.rr wel rekening mee, r\'.r,rt
( l c ' 1. 1 , 1 ( l \ l r n . '(
r ) l l e \ r i l n ) ,rl(r l i g l r '' vr r r t'A "i ( r
mnlcria.rlv(x)rh.rnclcD
\\/is onr ('clr noo(lbru!.ile
bouwen .rls de grote lrrug uit zou vallen. llct
anlwoord u,,rs ontkennoncl. Hcl schilclcrrvcrk
.rrn cle brug girrg nog rloor k)l 6 septenrl)er
19.1.1.Toen n.rren cle srhilders v(x)r het l.r.rtst
annwczig, hetzij orrcl.rt ze nict nrcer nnxhlerl
k(nrcn, hclzij onrcl.ll ze Lrit cigon l)e\\,cl.iir'rll
lhuis l)leven. De overoenkonrslrrrcl cle schilclcr
wt'r<l in okkrbcr 1946 ()r)tllon(lcD.
Het vcfkeef kon nog sl:crls cle lrrug
gclrruiken, zij lret onrlcr z$'nrc (ontrol('. [).rt
vcr.rnclercltk)cn ol) l7 septcnrl)er 19,1.1l)ij
Arnhenr cle luchtlanclingen pl.rnts\,on(lennls
ondcr<leel vnn (le ol)('rnlic "M.rrkct C.r|clcn".
Beh.tlve ntilil.riren (.n personon nrel een
spcci.rle "Arrsweis" klr,.rnrnienrand n'reef()v('f
rle llrrrg. ln oklober nanr clc SS-crsnr.ratrcgelcn
onr cle brr.rg onkl.r.rr te n)nkcn, maar niel
lc vL,mietigen.Versp|1'i(lover tlc hele lrrr.rg,
(lc b()oll ('n cle rivicrpiilers br.rchtcn ze
zcstienhonclcrclkilo lrotyl a.rn. In nove'rrlrcr
wcr(len in or1 op (le rivierpijl('rs nog n)(,cr
e x p l ( ) s i e v e n . r . r n g c l r r ach t. Er w .r r cn o o k
nrn.rlregclorrgenonlen onr te v(x)rkomen dnl
pcr ongeluk oi <krors.rlx)t.rlleicls ntis zou gaan.
De brug is niet meer
Hel r,liegvelcl Dcurne bij Ant!v('rl)en
was clc b.-rsis
voor hel lg.lste Scluaclronvan de
"SccoDdT.r(lic.rl Air Force", hel legeronrlerdcr'l
(l.rl het op tlc Leklrrug h.rcl genrunt ont hcnr
onkl.r.rr tc nraken clanwel gehecl le venriclen.
Dc DLritsers\()er.len ol) I j.ri)unfi I c),15hun
"Opcration llodcnl)l.rllc" Lril, $!r.rrbij zc nret
ruinr achthoDderclvliolllLrigendc gealliecrrlen
nog Veel schade toel)r.ral'rlen.Z('w.rren n1.1ir
nel uit (le lu( hl cn het ijs r,.rnde n.rchh,orsluts
n.ruwelijks !.iesnroltcnop cle sLrrll)anen vnn
Da'ufne,toen l'retl'l lsl(' s(lua(lf()nopste(,gnret
als doel cle Lckbrug bij Vi.rnen.Zc u,ierpenrlrar
vccrtien llonrnren .ri. E6n sloeg een gnt vin
n , i n r l \ \ e {. n r L 'l ( 'ri n {l ( r '( 'r \l e( ,v"r \1 i .fl r) i |l H\.l
c l c z r r i c l e l i j k . r a n b r u g .E en o n cl cr zo e kko n p a s
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0p de luchtfoto(5 februari19451
is niet alleente ziendat de brug
is vernield,maarook dat vele
bommentercht zijn gekomen
naastde oprit aan de zuidzijde
{fotovan zuid naarnoord,rechts
buitenbeeldVianenen
Vreeswijk).

tlvee clngenl.rterpl.l.rlsvinclen,onrd.rt r'rienr.rn(l
o p cle l)rL rl.inro ch t. Onder de b[ uB was
helenr.ralgeen onclerzoeknrogelijk,onrclatcl.rar
een nrijnenveld w.rs .r.rngelegcl. Ook cle
vc.rfw.-rgen
kon niet n,orden gel)rLrikt,want de
constructielr,ns verwroD8en. Bij cle inspectic
l)leek ondef de rijvloer cle r.rvage compleet.
"L.rndstr.rssenbevollnr.ichtigte"
Tcrwijl dc
overleg pleegde, h.rd het "Fellowship oi the
Bellows", zr>.rls(le l)ijnaam v.rn lret lcl3sle
scluaclroDluiclclc, cr nof.i steeds zin in. C)p
.1 j.rnLr.rriviel het opnieLrw ain. V.rn cle llarak
vnn (le l)ewakingstroepenl)leei niets ove[. De
n ranschap pe n we rde n d a. r fna gedc elt elijk

beclieningvan het afweergeschutin verw.rrring
le brengenlvefcl de brug van twee knnten in de
lengtc aangevallen. Het weer was goecl: een
lichte ochtendnevcl, geen wolken en weiniB
wi|rd. Vliegencl van zuicl naar noorcl werd ol)
ccn hoogte v.rn achlduizend voet een .luik
ingezet oncler vijftig graden. Op drieduizend
voet werd uit het eerstevliegtLrigeen bonr v.rn
duizenclponcl losgelatcn,en claarn.r6en uit het
tweede vliegtuig. De eerste bonr sloeg ten
wes t e n v . l n d e z u i c l e l i j k e r i v i e r p i j l e r i n . D e
tweede bom trof cle westelijke boog van de
gfote ovefspanninB.Deze zakte statig iD elkaar

on(lergebr.rchtbij bufgersvan Vianen. Edn varl
clc pilotcn h.-rclhet lef onr nret zijn "Typl'roo|r"
onder cle brug door te vliegen.Op 5 janu.rrih.rd

en verdween voof het Brootstecleel in de rivier.
Het water in cle rivier werd door cle grote
hoev e e l h e i d n r a t e r i a a l v e e r t i g c e n t i m e t e r
opllestLrwd.Het verhaal Baat dat 6€n van de

hel sclLraalron n'reer sLrcces. Mel zeven
"Typhoons"vloog het r-raarde Leklrrug.Onr cle

bonrnren de twee lLrchttorpeclo'svan elk
c lr iedu i z e n c l k i l o g r a n r h a d g e r a a k t c l i e d e
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aangebracht. D.tt u'as een eenvoudigc wijze
van beveiligen, \\,aDt doof micldel van clraclen
cn k.ltrollen konclenop afstanclcle explosieven
op cle l)estcm(le plaats llorden gcrttrlrlo€Ll
vreer(1. Die nrethoclc was toe8epasl bij allc
Was
bruggcn over lret Amstefclam-Rijnkana.rl.
cle brug in cle noord zricl verbinding voor cle
bczetlers l)elangrijk, noft bel.lnurijkef was het
over cle Lck tusseDoost en
schcepva.lrtverkeer
west. Eigenlijkwercler].rl.lirect na hct instorteD
viln (le l)fLrlinra.ltrcgelengeno en om tLrsscrr
het vcrwronger'rsta.rl en grote stLrkkenl)eton
een vaargeul te forceren-Hel is l)ijna zckcr clnt
bij het nraken van cle v.rargeul BebrLrik is
genr.iakt v.1n (le explosieven !it cle pijlers.
Uiteindeliik w.rs ccn vaarBeulvanzestiennrctel
l)ree(l l'retresultaat.W.rarschijnlijkwaren toen
cle explosieven op. ()ok wercl nofl een k.rl)el0m de overkantte bereikenwas
weereen veerpontnodig,maar
die had weinigcapaciteit.Op de
een schipvan de
achtergrond
lijndiensttussenKeulenen
Rotterdam,

op cle brug cn clat
Duitsersh.rclclen
.r.lngel)f.rcl'rt
clie clc vcrnieling van cle boog zouden hebben
veroorzaakt. De oflic:iele versie van dc Royal
Aif Force was: "Tyllhoons(leslfoy str.rtegicro.rd
bridgc in lloll.rncl. Typhoons of R.A.F.Seconcl
T.rctic.rlAir Fotu:entt.rcked aDcl clcstroye(ltl're
inrporlant roid briclgc.rcross the Neclerfijn nt
Vi.-rncn,soulh oi Utrecht in Holl.rn<lon Jan(ary
iiit h. The T y p h o o n s c l r o g r p e c l1 0 0 0 p o u n <l
lrorrl>s,the pilots l)in1)oinling the target with
lr . r r k t ' r l J ' r e ' i r i o r r . l l t e y '. r \ , 1 l r r e A i r ( l c r .
coll.rpse Lrrdcr dired l'rils ancl .rt leist one
vehicle crossingthe briclge.rt ll'retinre lell into
thc rivcr l)elo!!". Waarschijnlijk was d.rt "vehicle" het voc[tLrig\\,.r.rfde torl)eclo'sop wi]fen

l)aan tot stanclgebrachl over cle Lek vanal cle
Hiernree konclen
riitcin(lenvan cle aanl)rLrflg,cne r r l e l e ; x - . u r r c r r r l e r i r i e r o r e r sl p k r r i n e e r t
$ . o o l \ o o r l l r . l , l i r '. r , r r rr l c k,r r r e l r i r tt.
Een pont voor het grijpen
Was op -5 januari (le l)rug ingestort,op
januafi
voer alweer ecn pont tussenVreeswijk
7
en Vianen, op de plaats w.rar lrij vrocflcf ook
af en nanvoer. Waar k\a,an die pont ollccns
vand.ran?Tijrlens de slag onr Arnhenr \!.rfen
niet.rlleen cle inwonefs van clie st.rd crr Lril(le
verre onrtrek ge€vacreer'rl-Ook cle bewoners
v . r r r l e '. l c r r r , , e e r i n r l . H(m ce n l e Wl q c'r i n Ae n
moestendirect hun hrtis en ha.lrclvcrl.lten.Onl
elke verbiDding nrct cle overkant Van cle Rijn
onnrogelijk le nraken br.rchten (le Driitsersin
c l e h a v e n v . l n Wa g e n i n g e n cl r i c6 n d e r l i g
schepen lot zinken, latlaoncler cle sleepl)oot
van cle ponl en de oucleBierpont.De n'rotorpont
ontspfong cle (lans en clreeflosgesl.tgcnrrretcle

door
De pontwerdaangedreven
een sleepboor(Adrianuslll. Bij
Vreeswik,rechtsboven,ligl al
eenstukvan de Baileybrugklaar

stroon'rmee. Het is nict bekencl tot w.rar clie
pont is afgeclreven,nraar toen de lrrug bij
Vianen kapot was, werd cle pont Bevondcn en
naar Vreeswijk Beslcept. De Dritsers haclden
o o k c l e o u d e p o n t b a a s g cvo n ( l e n . On .l e f
c l i e n s l c i d i n g w e r c l c l e p o n t i n Bcl e g ( 1 . D e

"Ortskon'rmandant"van Vianen had de
veerstoepen
al klaar laten maken door zesti8
man die zich mel hun gereedschap
hadden
na
een
oproep
van
de
stadsomroeper.
Semeld
Langsde oude Veerweghad hii om de viif
metereenmans8alen
laten graven.Het oude
veerhuisvan de schipbrugwas binneneen uur
ontrLrinrd,
evennlsheteerstehuisdat men vanaf
de Lek tegenkwam.Daar werden Hollandse
SS-ersondergebracht,die ervoor moesten
zorgendat nienrandbij de rivier kwam. Als
verdedig,ing
v.rnclepontwerdendrie stukslicht
"Flack-geschut"
in stellinggebracht.
De pont had al snel mankementen
die
nietgoedwarente achterhalen.
De motor was
buitenwerkingen de sleepboot
Adrianusll trok
de pontoverde rivier Na de bevriidingwas de
pont In een pa.lr uur weer aan de praat,toen
prop,espapier in de leidingenvan de motor
blekenle zitten.
Wageningenvoelde het gemis van de
pont,de enigeverbindingvan de stad nretde
Betuwe. Het Serucht ging dat een g,roep
WaSenin8ersde pont in de nacht terug
wi l d e n halen. I ngen i e u r Ba k k e r,d i e v o o r
Rijkswaterstaat
het beheerover de pont voerde
bracht de pont onder beheer van het
Miljt.lir Cezag. Wageningenmoest nog tot
oktober1945op clepont wachten,nadatRilkswntersLral
de pont grondighad latenherstellen.
De stad vroeg een schadeloosstelling
van
27 355 gulden,die ze tsr.r.1g
spoedigbetaald
zagen,want de toestandvan de Semeentekas
wasprecair
Bevriiding!Riikswaterstaatin actie
De twee drijvende bokken die de
Duitsersna de venrieling van de brug in
R o tte r dam hadden b e s te l d , z i i n n o o i t
aanSekomen.Na de bevrijding nloest de
Adelaarkomen, een drijvendebok met een
capaciteitvan 140 ton op 39 meter hoog,te.
Dezekwam na langetijd wel bij de ltrugaan.
Onderweglagensonrsobstakels
in de vaargeul,
waarlangsde krarn zich een doortocl'ttmoest

banen.Die werclendan door de bok gelichten
op clewal Bezet.Later,op 23 mei 1945bracht
het aannemersbeclriif
Werkspoormet behulp
van de Adelaarde vaa4;eulop een dieptevan
drie meterzeventig.De breedtewas nog steed
zestienmeter De Lekbleefdaargevnarlijk.
Dal
bleekwel toeneen schipmet ruim vijfhonderd
ton meel voor Amsterdanop 2 .lugustusniet
precies het miclclenvan de vaa4ieul hield.
Het kreeg een paar flinke scheuren a.rn
bakboordzijdeen werd in zinkendetoestand
aan cie grond 8ezet.
Duikerswerdeningezetom onderwater
te zien hoe het wasgesteldmetde brokstukken
van de brug. Cetrachtwerd zoveel mogelijk
goede stukkenboven wnler te brengen.Op
'14juli werd het eerstegrotedeel van de boog
op de wal gelegd,zodat nren kon zien wat er
nog mee te doen was. Men hoopte zo veel
mogelijkdelenvan de brugopnieuwte kunnen
gebruiken.Bij Werkspoorin Utrechtwas eerl
Brote uitslagvloergemaaktwaar de brug op
ware grootte wercl uitgelegd. De stukken
werden in hun oude vorm teruggebracht,
getrokken,gebogenen aangevuldntet nieuw
materiaalwanneerdat voorhandenwas. D.rt
vroeg veel tijd, tot eind 1946. Hel verkrijgen
van het specialestaalvoor de booS(St52) zou
nog heel wat l.rngerduren,tot in het vooriaar
v a n 1948.
Plannen
Na de bevrijdingwaser niet alleenveel
militair verkeet maar ook het burgerverkeer
nam sterktoe. Al snel werd duidelijkdat cle
ponl Vreeswiik-Vi,rnen
een veel tc Aering,e
c a p aci tei t had. In het bevri j de deel van
Nederlandwist nrenook dat de groteboogvan
de Lekbrugwas vernielden daar lrcgon men
directnl te zoekennaarnla.rtregelen
om daarin
te voorzienals het land was bevrijd.Ponten
waren niet beschikbaar.Men d.lcht een
oplossin8te hebbendoor twee schepenmet
elka.rrte verbinclen
en daaropeen platformte
leggen.In de havensvan Waspiken Dongen

de eigenaarsnict llekend. Later,toen ze allanf]
werdenclaarvoor
schepengereserveercl.
De
d e e l u i t m a a k t e n v a n c l e sch i p b r u g , b l e e k
Men nanr ook anderenraatregelen.
dat ze aikorrstig w.rren van schcepswerr,enen
Nederlandseautoriteitenin bevriicl gebiecl
b a g g e r n r a a t s c h a p p i j e nL ri t Pa p e D C l r e ch t,u i t
riclrtten zes compagnieengenietroepenop.
man bestond
Boverr Harclinxvelclen Sliedrecht. Een grote
van clriehonderd
Elkcconrpa!l,rie
menigte .rrbeiders van het constLrctiebedfijf
cl i evri i w i l l i gi n di enst
o i t te c h n i s c he
vakl i eden
Werkspoor uit Utrccht werkte aan (le totst.rnd
waren.Ze werclenopgeleiclin het bouwenvan
koning v.rn de nooclbrug,voor zover hel mateBaileybruligen.
riaal dat alth.lns toeliet. Alles w.rt met het
Toen na de bevrijclingcle Engelsen
Baileysysteenrtc nr.rken hacl wercl uitpievoercl
beloofdenonr voor pontente zorgen,opperde
cloor cle nranschappen v.rn l'rel Tweecle
een andere mogelijkheiden
Rijksw.lterstaat
NeclerlanclseCcnie Compagnie. Aanncmer C.
vroeg het materiaalvan cle Baileybrugbij
K.lterveer(lat vrij zou konren. De Engelsen de Craaf uit Vreeswijk bracht de landhootclen
ler
in orclc en kreeg daarvoor tien ton cementmaterialer'r
warenlrcreidonr alle benocligcle
Tenslottewerd ook nog veel sloopijzer gebrr.rikt
beschikkingte stellen.Ze wilclenook al lret
v.rn cle oucle schipbrug.Die zou in 1937 al ziin
dat zich irr Nederland
andcreBaileymateriaal
groot
gesloopt, l-lraaron'rdaler noli zovccl bruikbaar
bevonclverkopen.Vanalle noodbrLrBgen,
in Baileynr.rte- mnteriaal in z.rt, \,\,as loen besloten hcnr
en klein,warener vierhonclercl
Na clenodigeonclerhandelin- o r r z i c h t i g u i t e l k a a r t e h al e n . D i e zu i n i g h e i cl
riaal uitgevoerd.
had clus uiteinclelijk gelooncl. Op 4 oktoller
genovercleprijsverkochten
ze al clatnatcriaal
1945 was cle noodbrug klaar voor verkeer in
i n j a n u a ri1 9 46voor vi er nri l j oengul den.

werd
Met het Baileymateriaal
opnieuween schipbrugaangelegd,lwee r'istrokenbreed,
maarslechtszeer voorzichtigte
berijden.

De bouw van de Baileybrug
Al in augLrstus
1945 lietende Engelscn
vraclrten materiaal aanvoeren voor een
schipbrugover cle Lek. De "Second Dutcl't
De
Conrpany"zou cle bouw ortclersteunen.
onclerdelenwerden gemonteerdop zestien
van 25 meter lang en 5 nreter
zoldefschuiten
had ze Lrithel hele lancl
breed.Rijkswaterstaat
schuitenwaren
bijeengellr.lcht.Vanclenreeste

beiclerichtingen.Mejulirouw Evav.1nclerSteuI,
cle verloofde v.1n kapitein Brenran v.-tn cle
Tweede NeclerlandseCenie Conrpagnie,nrocht
cle brug openen door een lint te verwijderenen
cle vlaggen te laten lTijsen.De brug was naar
h a a r g e n o e n r c l . H e t B e mce n te l ) e sl uu I va n
Vianen was zo blij met cle brug clat het cle militaire meclewerkerseen feestavonclaanrrooct.
D e b r u g w a s v o o r zi e n va n tw e e
uitdrijfvakken mel een cloorvaartvan 42 meter.
A a n v a n k e l i j k w e r d e n ze g e o p e n cl n tct
hancllieren,maaf al in oktober I946 werclen(le
micldenvakken gen'rotor iseercl. Op cle Lek
heersle intussen Frotc bedrijviglreicl.Voor het
bewegen van cle uitdrijfvakkenwas haastgeen
olie te krijgen. Als Van Cencl en Loos en de
politie over wat extra olie konden beschikken,
levertlen zij clat. ToeD het motorschill
May Be wercl ontclekt, l)leek cle taDk no8
liter olie te llevatten. Dat was
veertienl'rondercl
voor cleschipbrrrg.De gewone scheepvaarthacl
nog steecls Srote problen'ren met de snrallc
vaargeul bij de brug. Twee extra sleepboten
werclen ingezet om schepen daar zo veilig
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nrogclijk d(x)rhceDt(' l{xxlsen.
Toen in cletcnrber I ().1{i ltct vorkeef
gll"trrl k,rn lJr.rk(n \.r ' r ilc lr , r ' r : lr nr r :r , r . r , r r r r r
ccn Bnilovl)rur rr,.tsgt'lcgcl,\\'('f(l (le s( lril)l)rLlg
opgcheven.ln een r\'ctk tijclsgiDSltet l]]ntcfi.t.rl
nnnr Hen(lfik lrlo Antb.rcht. [)c. cle'ks<
huiten
$,('ftlcn in d('()ude k)(.slrn(l hcrslelclon nnn de
eiS('nn.rrstefLrllgegc\,('r).
De planning
Hel vcfkecr \/.r,r no()t(l n.t.tr lLti(l en
onlSekc'e(l nr()csl rich in Vinnen (l(x)r cle
V(x)rstr.r.rt$,orstelen ('n (kx)r ecn viji nteter
bredo slr.r.rt, dc lluilc ns l. t ( 1, onr bij c le
Bailt'vl>ruglc konren.A.rn cle n<xrrrlzijdc.r,.rn
cle
Lek nrcrklt' Vrcesu'ijk rreinig v.rn (lil vrykeer,
\\ nnl d.rnr ftrlcn (lc nul()'s\(x)|nl o\,er \\,r'g 26,
nu rlc. 42, v.rn (lc Lekl)full lr.t.
hel
vc'rkct'rsplcin()urlerrrijn.
lDlLlis('nlrr'er(l('ncle lrrrkslukkcn v.rn clc
l)fLrg
Lrit (le fivi('r Bevisl. llct kosllc veel
l.t|1)lc
rrrot'ile om svsteenr l(' ltrengcn in rlt'ruint
2(,00 lon vcru r()Dgcll sl.l.tl ('D de bijn.t 1.100
k)n gc!/nllon(l l)cton v.lt het fij(l('k v.rn.lc l)rLlg.
Werksl)oor krccS in jnnu.lri l1)-17op(lrn( lrt dc
Inx)g te hcfslcllen. Ir,onals in l9J(r n'crden
.risl)f.lkenllcnr.r.rklov('f clc vct'<lclingvnn hel
$erk en ()()k n U \ \ ' er der l r , er s r ' hillc ndr .
c()n\l'uctie$ ('rkpl.intscn irrgcsth.rkr:lcl.Zoveel
rrogc.lijk wcrcl het or-r<l<'
sLr.rl opnicuw gt'lrruikt,

wef(len (le vier l)eginslul<l<en
van dc boogoinden gol)lil.rlst.[).],rrvoorurren hullltijlers in rle
rivicr D(xlig. Daaro;t kwanten jLrkkcntc st.t.rn
(lie tol vijtendcdill |nclcr l-roog feikten. Het

nrnnr nnnvLrllinguit Anrcrik.t \\,.1sno(lig. Pns in
nl)fil I c)-18k$?nl h(,1 ben<xlig<k'st.rnl St -52
be's<
hikba.rr.
Dc nr.rnicr urnrol) (l(' lxx)g in l9:lB
!1c(l Scnronlor'r(l(kx)r een ( ()nstructicl)cdriji

ijzerwcrk rtrn rle.ze hr.rlpjr.rkken
zou latcr nls
langsliggcrsin clc rijvloer lerechl konten. Onclcr
clk v.rn de vief polen v.rn deze jLtkkenwnren
\ iF r . / r \ , l r e t i i r r . l \ . r . r n g e l r n r rl t t . ( - ) Pc l k j U l z , , U (len l!/cc boogstukken\\()r(len opgelcgclr,.tnaf

vefs.hilclerluirlelijk r,.rnclie in l().1(r,rkxrr een
sch('ol)s\\'erfTocn u'crcl cle l>rxrgals het r,ltre
(.cn
.rls
schil) llel)oLr\\(1,
\\tr,rrl)ij (le t$,ec g[ote
langsliggers,tlc lrckb.tnrlcn v.1n (le l)()g('n,nls

de fivicrl)ijlers.Ilcirle lrogcn van clo l)rug wnfen
op een gfote \\,(.rkvloeruitgelegrl en p.rsscntl
eD ccn gedeclte
8emi.lkl met (lc lang,sliBgefs

een s(x)rt kicl('n \\'ar(.n uitgel('!l(l()D d('\{'crkvl()cr cn cl.r.rfn.ln
\\!1slrx'n onclcrclcelna onder

v.rn clc vertical(' slijleD.
I n g c n i e u r H . C . P . d e B r u i j n r '. r n c t o
ilideling BrLrgllcr'r
van Rijks\,\rllorsln.ttnt.r.tkte

clet l aan gclxru wd. ln I 94B w( ' f ( l een r ( neer
.1n(lcfc lnelh(xle gevolg<1.De (lelen $'er(len
eersl zo gr(x)l nrogclijk gcnr.r.tklcn l)rs dnnrnn
ter l)l.r.rtsegt'lrracht. Als eefslo on(lcftlelen

ha. r s l , w a n t l t o e w e l r l c h u l l x o r 'r s t r L rl(i e s
lr F . l . I x l \ \ ', r r c nk s o r r i i . . z o r r h e l l x . l e r l t l I l r 'n l
elke hindernis \oof (lc r4/inter Ltit cle rivier
ve[wi j(lcr(l te hclrlren.

In grotestukkenwerdboogbrug
bovenwate. gehaald,in model
gebrachten weerter plaatse
gebracht.

55 meter.Door de tweedrijvendebokkenwerd
dit stuk op een tevorenberekendeplaatsvast
gezetzodat de delen van de booB ai zoveel
mogel i j k i n de ui tei ndelijkest and zoudeD
werd hel eerste
hangen.Onr zesuur's morSens
aande noordziideel vande boogaangebracht
de. Dat stondom tien uur vast.Voor het einde
van cledag was ook aan de zuiclziideeen deel
De volgendedag
van de boog aangebracht.
werclenopnieuw twee stukkenaanBebracht.
Daarnawerdensteedsnieuwestukkenaan de
vorigegekoppeld.Het meestrisicolag in het
van cle
sluitenvaD de bogen,het aanbren8en
laatstestukken.De scharnierdie in cle oor,
spronkel i j kebrug w .rs aangebr acht bleef
gehandhaafd.
Onr nu de lrcog op zijn plaats
geslotente krijgenwas een ntanoeuvrenoclig
van de noordelijkebrughelft,met een gewicht
van elfhonderdton. Met het opslekenvaDzijn
het
hand gaf 66n van de montagewerkers
momentvan sl ui ti nBaart.Niet alleende uia
waren van
voerdersen de belangstellenden
clit spannendeogenblikgetuige.Op 45 nleter
ook een
hoogtewas naastde montagewerker
radioreporter
aanweziSvan de Wereldomroep.
met al
Hij deed verslagvan deze gebeurtenis
het claarbijlrchorendelawaai.Na de sluiting
aan_
werdenin een vlot tempode constructies
en cle
gebrachtdie de rijvloerondersteunden
werden voltooid. In minder dan
langsliggers
Het
drie maandenwas de brug vrijclragend.
verschilin monterenbleek ook uit het aantal
klinknagels
d.rtop het werk moestwordenverwerkt. ln i936 waren dat er vijfentachtigclLrizend,i n 1948vi j fti gdui zend.

Vanlinksnaat techts,van boven
naat on0er:
De brugwerdhetbouwdvanuitde
en met behulpvan
boogstukken
(1948).
enkelesteunconstructies
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De montage,1948
'1948was het zover.
Op 16 septenrber
werdende grote
Met clenodigezolderschuiten
boogstukkenvan on8eveerhonderd ton per
Tweevan die stukkenwerden
stukaanSevoerd.
tot een lenStevan on8eveer
samengevoegd

ten brug in een brug
Terwijl de boogbruB noB maar net
van
was,werd overde dwarsliggers
vrijdragend
de stal en vl oerconstr uct ieeen eenbaans
gemonteerd.
Dezenoodbrugwaszo
Baileybrug
clienodig
dat allewerkzaamheden
aangebracht
warenom de brugte voltooienook uitvoerbaar
in de
waren. Dat deze eenbaansverbinding
boogbrugin de plaatskwam van de twee keer

zo l)fecle B.riley-schipbrugenigc honderden
nrelers stfoonrop$/.r.rrts h.rd verschillencle
oorzaken. Rcccls b ij c le ingebr uik nenr ing
v.rn clc Baileybrrg, clrie jaar levoren, w.rs ltereken.l cl.rl(le exploit.ltic K)nclcle tu,,eehon(ler(l
vijitigrluizcnd gulclen per j.r.rr zou bedragcn.
l)nt w,askostl).rar.Bovendien nroesl bij ijsgang
oi hoog w.iler dc brug norclen \leggenomen,
\{tlt r-r()llcxlr.r kosten en veel ovedast me't zich
nrccllLrcht.Zo r,vercleen overganflv(Dr hct verkeer in stanclgehouden ovcr cle spoorbrug ltij
Culer-nborgin geval r,.rn noocl. De spoorr,r,cgcn
h.rclcleD
te kennen geggevencl.-rtzij cl.rarr,.rnaf
\^,ilclen,\."nnt zol.rng als clie lveg in geL>ruik
\4,i5, kon slechts nret een enkel spoor ()vcr dc
brug u,orclen gereclen.D.rt veroorz.raktelveer
grote vert|?gingen cn vroeg veel organis.ttie,
rr& r,tl ru ,k ,r'11 ,1.1
,lc1 .1 6611' lor
ont ot i( ' \ "n noA

.tt

nroeite haclclenonr rle lange klint na.rr de brug
te o\,erwinn!'n. Die noodweg weral (lan ook
opgchtvcn, nraaI toen waren anclcrc nooclnr.ratfegelennootlz.rkelijk. Uitcin(lelijk wefcl
ervoor gek()zen dc clubbele Baileybrug op te
hei|en en ovcr de brug in aanbouw nret B.lilcy
e e'r r erlrin 'l||rll lrr ' . ' r r r r t ' r , looe, .e' s in
n r.rler' ,t.rl
stan(lte hoLrdcn,al n,.rshet ntet slechts66n rij
l).r.rr. Dc .rLrto'snroeslenop da'l)fug nchter cle
iietsersblijven. Een vrxrrclcclw.rs cl.ttnten niel
meer voof ccn open llrug hoefcle te wachten
()m clc scheepv.r.trtdoor le Jalen.
Dat e[ no8 stee(lsgel]rck was.tan vele
nralerinlen bleek wcer bij het clichten v.rn c1e
lx)mkr.rtcf in cle lveg op cle alnbrrg aan cle

*:-

zuiclzijcle . De rijvio er k on . r llec n wor c len
gerepateerd .1ls hct Lritkonren(le l)ebnijze'l
opnicr,rwwercl gebf(ikt. Latef kon ,r.rnvullencl
l)etonijzer voor cle vlocr in clc ltoog lvorclen
gelevercl cloor lrct havenlteclrijfVl.urclinger-r
oo5t. Dc fijvloer wercl aangebr.rchtin .rpril cn
nrei 19,19.nl eni$e tijd hicrvoor w.rs cle opril
:ran cle zuiclzijcle geheel vrijgenra.rkt,,,an cle
honclerclenvoeftuigen clie da.-rrals oorlogsl)uit
op cle DLritsersrrit clc vcrre ontlfek waren
vetzclntet0.
Uit n oo rlza ke lijk e z uinigheic l bc s loot
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ingenieLrfDe Bruijn niel ;rllecn clc nooclltrug
nr.rarook de r4/e\telijkcrijlt.r.rnvan lveg 2(r, v.rn
de Lekbrug n.r.rI het verkeefsl)IeilrOurlenrijn,
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Eenwaterverftekening
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herbouwvan de brug.
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Hetscheepvaartverkeer
weerdoorvarentoen de tijdeltke
schipbrugwasvervangendoor
eedeventidelijke rijbaanmet
Baileymateriaal
en slechts66n
ristrook breed,over de brugin-aanbouw.

verkeerspleinom het wegv.rk "open te rij.len".
D.rarnag.rf clc Wcgcnwacht clc wcg vrij voor .rl
het verkeef.
Files,files, files
Toen bij clie opening de overgang var)
de rivier tot €dn noodrijbaan was beperkt, ko|r
door een goede aanpak het verkeer toch nog
redelijk cloorstromerr.Door bij elk der uiteinden van de Baileybrugbewakerste pl.latsendie
teletbnischin contact stoDclenmet elkaar,wercl
hel verkeersaanbodzo goe.l mogelijk geregeld.
Het w.rs geen ideale toeshnd, maar voor die
tijd was het aanvaardb.rar.
Hel stnalvoof de l)oog, waar zo lang op
w.rs gew.rcht, wercl .rangebrachten nlet hc.t
o\ er ige ijle.$ e r ( v , r , r e e n v e r i l , r , r gr o o r z i e r r .
Hoewel ee n s t r a k f i n a n c i e e l b e l e i c l w e r c l
gevoercl, leefde ook Riikswaterstaatals het
ware van daB tot dag. De werkzaamhedenvoor
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cle B.riley-scl'ripbruSen l'ret oprLrinren en
herstellenvan de lxngbrug haclclengrote gaten
in lret l)Lrclgetgeslagen.Alleen cle Baileybrug
h a c l o v e r d e j a r e n 1 94 5 l 9 4 fl b u i te n cl e
.lankoop v.ln clc brugnrateri.rlenal een bedrag
v.in 800 000 gulclen aan exploitatiekosten
gevergrl.De l:oogbrug hacl bijna twee rniljoen
gulden gekost, waaf ook no!! cle kosten van
h e t i n u i t v o e r i n ! l z i j n de l ) fu g cl e k e n l r e t
schilclerwerknroestenu,orden bijgetclcl.In clic
tijcl waren vele goeclefen nog op cle bon en
voor l'rel rijclen nrel een aLrloop zondag was
noli steeds vergunning noclig. Zonder ophei
wercl de bru6igeheel voltooicl.
Lan8zaam kroop Neclerlanduit het dal
onrhooli. Dat wercl goecl zichtll.i.rr door cle
l o e 't , r n t c \ , U t l r e l $ e g v e.ke e .. a ) l ) .o n tm i g c
p l a a t s e n , z o a l s b i j c l e L e kb r u g , ko n e e n
l a n g z a a n r r i j c l e n c l e e n so n r s sti l sta a n cl er i j
voertuigen worclen waargenomen. Het verkeer

De rubaanlag ruim bovende
toekomstigerijvloer;zo konden
zowelhet verkeerals het wetk
aan de brugdoorgaan.

Brugen wegenwatenhersteldin
de jarenviftig.

dat zich 's morgenseen weg baandeover de
Lekbrugnaarhet noordenzochtzich's avonds
w e e r e e n w eg terug naar het zui den.
Rijkswaterstaatdeed veel moerre creze
verkeersstromen
in bewegingte houden.In de
jaren zestigwerdende oprittenverbreedmet
vele honderdcluizenden
kubiekemeterszand
uit het stuwcomplexte Hagestein.Een zeer
belangrijkeverbeteringkwam tot stand door
fietspadente verleggennaar de buitenzijden
v a n d e b ru g , bui terrde hoofdorerspanni ng.
Vianen had het meestete leiden van al het
v e rk e e rd a t ui t al l e ri chti ngen' smorgenvan
zuid naarnoordwilde. Het trachttevia binnenwegen sneller bij de Lekbrugte komen en
maaktede bebouwdekom onveilig.De bevolking richtteactiegroepen
op en barricadeerde
we8en.De term "sluipverkeer"
werd gemeengoed.Het duurdenog meerdan tien jJar voor
er enige ruimte in de verkeeroverlast
zou
konren.Al dje tijd was de situatievan het verkeer een hoofdschotelin de raadsvergaderinBenvan Vianen.Op het gedeeltevan de rijksweg A2, Oudenrijn-Vianen,
waar dagelijkeeen
file stond, werden geleiderails("vangrails")
a a n g e b ra c hten verl i chti ng,l ater ook een
middenbermbeveiliging.
Ongelukken bteven
echterniet uit. Het snelverkeer
had nao er tussen de hoofdoverspannn
ingen meer dan vier
meter breedtebijgekregen.Dat was wel een
verbetering,maar niet cle oplossingvan het
proDteem.
Riikswaterstaatmaakl plannen en voert ze uit
Met al deze problemenwerd Rijkswaterstaat
elkedag Beconfronteerd.
Ook diverse actiegroepenlieten voortdurendvan zich
horen.Hoewelalleswerd gedaanom de over,
tochtovercleLekbrugzo goedmogelijkte laten
verlopen,werd er niet meerernstiggesleuteld
aande brug,want de gedachten
gingenverder.
In 1967werd het trac6Lexmond-Lunetten
vastgesteld,
eenweg die met eengroteboogom de
stadViaDenzou kon'tente liggen.Het trac6vereiste vele kunstwerken.Het kostbaarste
was
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een nieuwevastebrug over de Lekten oosten
van Vianen, tussen de voorhaven van de
Beatrixsluiste Vreeswijken de stuwen bij
Hagestein.De nieuwe brug zou een einde
maken aan de abnormaleverkeersoverlast
bij
de boogbrug.
Het ging niet allemaaleven vlot. De
toenmalige minister van Verkeer en Rijks
waterstaatir D.S.Tuijnmanzei in de Tweede
Kamerdat hij nog graagzelf de A27 en de brug
zou openstellenvoor het verkeet maar daar
voor moestennogvelebuclgetaire
hobbelsworden genomen.Technisch
gezienwas de nieuw
brugeencompromis.De keuzeviel nietop een
volledigbetonnenbrug,hoewelmenmetbeton
al tot grotedingenin staatwasen dat hetgoedkoopstezou zijn. De onderbouwwerd wel
geheel van beton vervaardigd,maar aan de
riivloeren de draagcoustructie
werd ruim 5600
ton ijzerverwerkt.
Net als bij de boogbrugvan 1936moest
men zorgendat ltetwaterin de riviernietwerd
gehinderd.Daarvoormoest de boerderijten
westen van de brug, "De Hogen Blieker"
wordenverwijderd.De boerderijstondop een
terp en hoorde nog bij de gelijknamige
steenoven.
In mei 1975 werdende gebouwen
gesloopten de grond op de vereistehoogte
afgewerkt,
waardoorde constructie
vande brug
korter kon worden. De brug met een
asymmetri schzi j aanzi cht best aatuit t wee
i denti eke, naast el kaar liggende br uggen,
oitgevoerdin staal, op gemeenschappelijke
betonnen pi tl ers. H et was een br ug m et
mogelijkheden,
want wanneerhet nodig zou
zijn, kon de brug aan beide zijden met een
rijbaanwordenuitgebreid.
Toende aannemervan de onderbouw,
Ph.de Koningjr. uit Papendrecht,
voorheteerst
het werkterreinbezocht,zag hij met schrikdat
het wer(terreinin de uiterw.rnrden
ruim een
meteronderwaterstond.Hij vroegzich af hoe
hij de betonnenpalen op hun plaats in de
grondkon krijgeniMaar,zoalshet meestal
Baat
met hoo8 watet het komt snel, maar het

verdwijnt (x)k \!c.'r sncl. Hcl urls een tioedc
w.rarscl]uwinBen in pl.r.ltsvnn 6en heistellinB
werden twee heiploegerr inBczet. De natuur
werkte claanr.rnrce en ma<-rkle
van dc clrassig
geclachte uiterur,a.rrdeen keih.rrclebovenlaag
w nar(loo r n iet.rllcen gem ak k elijk nr c t dc
heistellingcn kon worclen Sem.rnoevreercl,
nraar ook il lret overige benodigde nrateria.rl
rcdeli jk eenvor.rclig
kon wordcn a.lngevocrd.
Hel verwcrken v.rn cle sll.llconslructie
w.rs in hanclen v;rn Hollancli.r Kloos l)v Lril
Krimpcn.1.1nde llssel. In novenrbcr 1976 kon
(le nrontaSe van het eerste gecleeltevan cle
sl.ralconslructie in hel $,erk pl.r.rts vinden.
Zo groot nroge'lijke conrl)onentcn werden
sanrengestelden per schip naar cle boulrplaals
vervoercl. Twee drijvcnde kranen v.rn Tak

Rotterdanbrachlenzc volgensecn uitgekierrrl
s c h enraop hun pl aats i n hct w erk. D i t
gel>er.rrcle
rnk voor (lc .ranbruggcnn'ret een
nrininunr .r.in hulpn.rtriaalen een mobicle
kraan.Begin1977 kon wordenl)egonnenmet
lrctslortenv.1ndc licl'rtl)eton
nen rijvloervanrle
.r.rnbrugpien
aan de zuidzijde.Dat br.rclrtnog
w e l enkel e nroei l i j khedenmel zi ch nrec.
Oncl.rnkshLrnkoloss.tle.rinrclingerr
r.trr ruirrr
lwee nreterhoo8en ecn lenElev.rn52,60metcr
haddencle hooiclliggers
niet clie sti,iheicl(lie
ervan kon u,orden vern,achl. Hct wis
noodzakelijk
een tijdelijknrontagcverl)an(l
aan
om deze liggersop hun pl.ratste
le l)reng,en
houden. C)p de lichtbek)nnenoncle'rgroncl
werd een asfaltla.rg
aangelrracht.
De nriclclenoverspanningen
warenin bt.ral 150 nreterlang

Eennieuwewegwordaangelegd
{427}met een brug overde Lek
ten oostenvanvianen.

eD llchccl in sta.tl uitgevoer(|.Dnarop wercl cle
asf.lltlaaga.rngebraclrtop cen nret ril)llen ver,
stefktecloorgn.rD(lc
stalcn plaat.
De Lekbrug in de A27 open!
Vele jarcn h.rd cle aanleg v.rncleA27 rle
genrocdcren bezig gehouclen, zckcr v.rn cle
v.rn Vi.rnen.Eincleli jk was
lienreentebesluu|1le|s
het zover. c)1>r,,oensclag24 jUni l9U1 ky,/.r
een uit gc br e i c l g e z e l s c h . r p b i j e c n o 1 t h e 't
inclustrietefreinVianeD-Hatiostein.De lturge
nreesler v.lr Hagestein sprak nanrr:ns clc
Ll.r r x ( nle|| V i , | l ] e n . l l n l ( r r . N i r , L r ! \ e | l ct e l
Utfecht ovef cle gcrvclcligehoeveelheirl z,rr-r<l
(lie rro(ligwas geweestals on(le{.ar()nd
voor clc
wcg en cle loefit n.rdr (lc llrug. Hij tIitte zijn
zorgen over de !l|()tewnterl)l.rsclie cl.rarcioorin
Hngcslcin was .rchtergebleven.Tenslottcsprnk
lr r l r le lt ool, u i t t l . t t \ t . l r 'n r r , rr l * o l 'e n n c , r , r r r
cle brrrgl verlost zou zijn van een extrcnto
verkeersoverl.ist. De C()mmiss.rris \,.rD de
Koningin in Ul r c c h t , n r r . P V a D D i j k e , h e r i n n e f
(le ook nof.i .ran cle \!eg (kx)r Anreliswcer(|.
Daan.r kon nrinister Tuijnnrdn ecn lint cloor
knippen en de brug voor gieopenclverkl.rren.
Het talrijke gc.zelschapliep van zricl n.rar
noorclovef cle brug en ninr 1:l.r.rts
in ltrrssen<lie
cl.ramn(le 427 "open reclen"tot .l.tn LLlnettenOver cle wcstelijke rijba.rn r"rer<l(le tc[Ltl],tocht
ianv.r.rrcl,langs een naast clc ltrrrg h.tngencle
lLrclrtl)alloinnret .rls opschrift "Leklrrug Vi.rnen,
geen l)fufl tc veel". Dal opschriit zou iD clc toekonrst bew.r.rflrei(lw()rclcn. Tefwijl on(ief (te
tonen vil'r clc nruziekkapelv.ln Rijkswatersta.lt
de plechtigheid len einck: lic;r, begon het verkeer ziclt over de nicuu,e noorcl-zuiclverbir-r
(ling een $,cf] te zoeken. Dat lvas een gewclclige vcfliclrting van cle clruk op clc 42, ontcl.ltcle
gcnticlclelcl
vefwnchling rv.rs c1.-rt
dertillcluizen(l
voeduigcn per claggebruik v.rn cle brug zouclen
De brug bij Vianenwerd op den
duurtoch te klein.Eennieuwe
brugverrtst naastde oudeen de
schrijvervolgdeook die bouw
vannabi.
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Il(rnnnraken etr clie hoefclcnd!s niet nteer over
cle booglrrug tc g.r.lr. Straiiefe merlicijnen
z ouc len ec lr t e f n o r l i g b l i j k c n o n t h e t
fileprobleenr en het slr-ripverkeer
ron(l Vianen
ol) te heiten.
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druk uitoefenenbinnen het beton. Van de
Van staal naar beton
van beide materialenwerd en
eigenschappen
De overgangvan het gebruikvan staal
een
wordt nog steedsgebruik gemaaktvoor het
inplaatsvan hout was voor Rijkswaterstaat
maken van steedsgroterein beton uitgevoerde
Brotestapgeweestdie ze voorzichtighaclgezet.
van construcHet berekeneD
Zo werd bij de geheel in hout uitgevoerde overspanningen.
ties in "gewapendbeton" vereisteen behoor
schipbrugVianen- Vreeswijkpas in 1888 de
Iijke specifiekekennis.Buitenhet berekenen
ra a d v a n ingeni eur B l eckman ui t 1B 81
om de houten
van het staalen het beton is het nodiSdat de
opgevolgd.Die had voorgesteld
van lret beton optimaalis. A.rn
samenstelling
schepenwaar de rijvloervan de brugop rustte
geleideliikdoor ijzerenschepente vervangen. clezedrie factorenzijn dan nog strengevoorwaardenverbonden.Belangrijkis cleconstrucPas in 1923 wercl de bovenbouw van de
in
teurdie cleplaatsbepaaltwaarhetbetonstaal
schipbrugin staaluitgevoerd.Ook beton had
te
de beton zal moeten worden geplaatst.De
een behoorlijketijd nodig om ingeburgerd
werkliedendie het op die plaatsmoetenaanraken bij Rijkswaterstaat.
ln het jaar 1901
brengenmoetenook zorgen dat het op die
werden bij de sluiswerkenten westen van
persoplaatsgefixeerdblijti. Het leidinggevend
beton
Utrechtvoor die tijd grotelroeveelheden
verwerktdat met ijzerenstavenwerd versterkt. neel houdtcontroleop de iuistesamenstelinS,
de aanvoeren cleverwerkingvande beton.Dat
Als deskundigeop dit gebied was hiervoor
M . D u m a s ui t D en H aag aangetrokken. alles kan maar tot 66n conclusiekan leiden:
bouwendoe je samenl
Deze had ook geadviseerdbij de aanleg
van de sluizenvan lJmuiden.Dumasverte8enfen brug naar de 2l ste eeuw
woordigde in die tijd de zeer bekende
Naarmatede afstandtot het jaar 2000
Fransebetondeskundige
FrancoisHennebique.
korter is, wordt er steedsmeer over aftellen
Hennebiquehad zich niet alleen verdieptin
gesproken.Veel herinneringenkomen naar
beton maar ook in de nrogelijkhedenen
eeuwis gebeurd
met het daarinaanBebrachte bovenaanwat in de afgelopen
onmogelijkheden
gebiedenis bereikt.
en wat op verschillende
betonijzer Om van deze kennis gebruik te
Van de afgelopeneeuw kan zeker worden
kunnen maken dacht nren eerst om
gezegddat de mobi l i teirt. t n r le m enset t or mis
H e n n e b i q uezel f naar N ederl andte l aten
Het is daarbijniet meermogelijk
toegenomen.
komen. Het was ecl'rtergoedkoperom de
lokaalte denken.De oudeschipbrugmaaktein
ingenieurs
H.F.Beijerman
en H. VanOordteen
1840 deel uit van de weg van Delfzijl naar
Belgid
dienstreis
te latenmakendoor Engeland,
Parijs,maar was toch vooral de brug tussen
e n F ra n k ri jk.D at gebeurdei n i 901. H et doel
Tot 1936was de breedte
Vianenen Vreeswijk.
van de reiswas nietalleeneenstudievan beton
van
van 6,4 meter van die brug genoegom aan
nraJrvoonllde loep.rssing
in hel alBemeen.
i j z e ri n b e l o n(onsl rucl i es.
In JndereFransmdn, redelijkeisente voldoen.Ook toen al nam het
toe. In 1892 8inverkeersaanbod
spectaculair
Freyssinet,maakte in het be8in van de
gen8455vierwieligevoertuigen
over de schiptwintigsteeeuw voor het eerstgebruikvan de
brug, diligences,postkoetsenen boerenwavan staaldat bij belastinggoed
eigenschappen
gens,4526 tweewieligekarrenzoalshandkar
trekkrachten
op kan nemenin combinatiemet
renen hondenkarren,
en 4680 lossepaardenen
beton dat uitstekenddruk kan verdragen.Door
In 1909
koeien,evenals170 953 voetgangers.
nu het betonijzerals het ware uit te rekkenen
werden4594 motorvoertuigen
het daarna met beton te omgeven,zal het
Beteld,tien jaar
van l'retbetonzijn
later18 995 en no8 eenstierriaar later95 BB3
betonijzerna het verstenen
pet jaat of 262 per dag.Toenop 29 decenrber
oudestandweer in willen nemenen zodoende
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1933 de schipbrugvoor het hoge w<tterwas
weggenon'ren,
stondenaan de kantvan Vianen
29 voertui8enop de pont te wachtenen bij
Vreeswijk24. Dat werd een geweldigedrukte
genoemcl.
Wat te doen als 95 B8.l voertuilienniet
per jaar nr.lar per cl.rgde rivier over steken,
zoals in l99B het geval is? Al lanB tevoren
wezentellingenuit dnt op de brug ten westen
van Vianen en sinds 1981 op de l)ru8 bij
Hagesteinop bep.r.lldetijdstippenfilevorming
zou optreden.ln 1989 werd beslotende 42 te
verbreden.De brug in de A2 kon niet breder
worden gemaakl,<laaronrmoest een nieuwe
rivierovergang
worden gelnuwd, ten westen
v.rnde llestaande
brug.Nog vele jarenzou cle
radio de bekende file voor de Lekbruggen
melden.In Vianen,w.rarbijn.r een herindeling
o o k H ages t ein,E v e rd i n g e ne n Z i j d e rv e l d
lrhoren, werd de verkeersdrukoveral gevoeld.
Vooralop spitsurenwordt de gemeentedoor
sluipverkeer
overspoeld.
Intussenontwierp de Bouwdienstvan
Riikswaterstaat
een betonnenbrug. De brug
werd geconstrueer(lals een koker v.rn 532
meter lengtemet daaropeen 29 meter brede
riivloer,die aan beidezijdenuitsteekt.
Bij deze
construcliew.1svoor de lletonnenhoofdbalken
bij het hanrerstuk
dat op de rivierpi,lerrusteen
hoogte nodig van zeven meter en bij de
aansluitingvan de hoofdoverspanning
op de
.l.tnbruggeneen hoogte vnn twee meter
viiienzeventig.Vnn dit verschil maakte de
architect d..rnkbaargebruik Door vanaf de
doorgaande koker betonnen schoren aan te
brengen, wisselend van lengte, kreeg de
constructie
een lucl'rtig
aanzien.Het werk werd
in 1997a.lnbesteed
en eind I 999 zal het eerste
verkeeroverde brug kunnenrijden.

Verantwoording
Wanneerje bijna langsde Lek geboren
bent,zoalsde schrijvervan dit verhaal,en er
een groot cleel van je jeu8d l.1ngshebt
gezworven,dan is de riviereen belangrijkdeel
van je leven.Mensenvestigdenzich lanEsde
rivier en vonden een brede strookwater wel
een veiligegrens.De rivier maaktelanBetiid
van
een belangrijkdeel uit van de verdediging
het land. Dat alleswektede nieuwsgieriSheid.
Gaan in je jeugdvele zakenlangsie heen,bij
de
het ouderwordenkan die n ieuwsgierigheid
n.larwat in
overhandkrijgen,nieuwsgierigheid
het verledenis gebeurden naarwat ook nu nog
dagelijksbij de riviergebeurt.ie zou dat alles
wel op willen schrijven,maardat bliikt al snel
onmogelijk.Keuzesmaken is dan de eerste
werd afgebakend
stap. Het onderzoeksgebied
tot zes kilometerrivier met Vianenals middelpuDten de dijken als grens.De aandachtis ir'1
hoofdzaakgericht op de oeververbindingen
door middelvan eenpont,eenschipbrugen de
brug. De verbindingwas vroegervooralplaat
selijk belangrijk,nraar tegenwoordigis het
belangveel breder.

niet opgenomen onrdat die teveel fuinrte zoLlclen innemen. Bij de foto's is hun herkomstvel
nreld, tenzij zij ontleend zijn aan cle verzanteling van de schrijver.
De volgenclearchievenzijn geraaclpleg d : c l i v e r s e a r c h i e v e n i n h e t Al Se n te e n
Rijksarchiefte Den Haag, in het Rijksarchiei
van Utrecht te Utrecht, in het genrecntearcltief
van Utrecht, Anrsterdanr,Corinclrem, NieLrwe
gein, Vianen. Vreeswijk en Wageningen; het
Centrale Archievendepot van het Minislerie
van Defensie; cle U Diversiteitsllibliotheekte
Utrecht; ScheepswerfDe Schelde; Werkspoor
Utrecht; Constructiewerkplaats Hollandia te
Krimpen a.rn de lJssel; Ph. de KoninB jr. te
Papendrechten de heer Reclelijkheid.Waar een
ingenieor of hooldingenieur is genoemd, slaat
zijn na.-rnrniet alleen voor zijn pefsooD,ma.1r
ook voor alle werkers clie op de een ol anclere
manier mee hebben gewerkt aan cle tot slanclkonring van de brugpien.
En wanneer je op zo'n brug boven hel
wnter 5Lt.1t
en je kijkt onr je heen
w.lt e/-sf.l.ll
zie je altijclwel rverk van

Om de geschiedeniste achterhalett,
plaats-Toch
waren archievende aangewezen
k o n d e n g e gevensdaar sl echts spaarzaam
worden gevonden.Bij een bombardementin
in Den Haag
maart1945op het Bezuidenhout
M.J. Ververs
is veel materiaalverlorengegaan.Latermaakte
eenbrandjein hetarchief,juistin de hoekwaar
het materiaalover bruggenstond,de situatie
Veelis danook Bezochtin de klei
nogslechter.
nerearchieven.
Ook is bij sommigebouwerste
rade gegaan.Daar waren door fusies vele
archieveninmiddelsgeruimd.Ondanksdat het
soms zoekenwas naar de spreekwoordelijke
speldenin hooibergenis bij het sanlenstellen
van dit boek alleengebruikBemaaktvan origiVerwijzinSen
en notenzijn
nelearchiefstukken.
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Waterstaat.

Naderegegevens
De schipbrugvan 1813
Corneliscle Beer,waterstaatsingenjeur
en ]5 jaar oud, kw.]llruit Corinchemen nao
de supervisieover ponten en wegen in de
provincie Utrecht. Hij beschikteover vaklieclen onr de brug tot stand te brengen,
dc conducleurs(laagstenin rang) l. Eskes,
A. Bosl'rouwer,
A.W. Konijnenburg
en de pikeur
(hun voonran) A.C. LLrca.Opzichterwas De
Haerrrril Vi.rnerr.
Met Cornelisde Beergingen
zij mee Daar Zaltbonrmelonr daar ook een
sclripl)ruB
te boLrwen.

Domeinenhad geraamd,vermoedelijkomdat
op het laatstde eiswastoegevoegd
dat de brugschepenbinnen het Nederlandserijk getimmerd moestenworden.Limbeekvoerdedat uit
in zijn werkplaatsin Vreeswijk.
Voor de brug waren waren zesenvijftig
b al ken nodi g van vi j fentw i nti g bi j derti g
centimeteren met de respectabele
lengtevan
twintig meter,maarook een aantalvan zesentwintig meter langl De palen voor de landhoofden moestenworden ingeheidmet een
heiblok van vierhonderdpond (kg). Bij het
optrekkenvan dit heiblok zou elke arbeider
De schipbrugvan 1840
niet meerdan twaalfpond (kg)omhoogmogen
VolgensClaijs was de brug te maken
trekken. Minstensdrieendertig
mannenwaren
vo o r 5B 141 gulde n e n 5 5 c e n t. Bi j d e
dus nodigom de heipalenvan dertigbij dertig
aanl)estcding
waren aanwezignotarisHendrik
centimeterin de grond te heien.Voor de uitv.-rnOnrnrerenuit Utrecht,ElizaCornelisUnico
drijfvakkenwerdendoor Waterstaat
twee comvan Doorn Lrit Utrechtals vertegenwoordiger pleteijzerenwindassen
ter beschikking
gesteld,
van Domcinen,err Willem Karelvan Cennep
af te halen bij het stoomgemaal
te Arkel. De
uit Den HaaSvan de inspectievan Domeinen.
schepenwaar de brug op kwam te rusten,
De aanbesteding
was in drie kavelsverdeeld.
nroesten van Wezels eikenhout worden
Hel eersteperceelonrvattehet leverenen heien
gebouwd.Zij kregeneen lengte van vijftien
v.1ntwee beschoejingen
voor het landhoofden
meter en een breedtevan vier meter en zestig
zesijsbrekers,
het het leverenen bewerkenv.rn
centimeter.De krommers in deze schepen
clel>rugliggers,
brugbalken,
kalvenen dragtbalzoucienkrom gewassenmoetenzijn en alle
ken met het nodige ijzer-en metaalwerk,het
verbindingen
onderwatermoestenmet houten
leverenvan de ankers,kettingenen touwen
nagelswordenbevestigd.
voor het jn de richtinghoudenen ankerenvan
dc brugschepen
en het stellenvan de schragen
ln 1846 leverdede Vianensesmid voor
of bokken in die brugschepenen alles wat
reparatiesruim achtduizendgesmedenagels
lrodigzou zijn voor het goedfunctioneren
van
van vijfliencentimeter.
de l)rug.Het tweedeperceelwas de bouw van
vjjfentwintigconlpletebrugschepen.
Het derde
In 1892 werd aan het eerste(gedeelteperceelwas het n]akenvan twee veerhoofden lijk) ijzerenbrugschipbehalvedertienduizend
naastclebeschoeiingen
en het onderhoudda
kilo ijzerook nogdrie kubiekemetereikenhout
rvantot .rpril 1B41. Het hele werk werd op 28
verwerkt.
j u n i 1839 gegundaa n J a n C o rn e l i sL i m b e e k
voor 60 400 Bulden.Zijn borgenwaren Pieter
1896 De motoren voor de nieuwe
Kloos Lrit Ameide en Cornelis de Laat uit
b rugschepeni n de ui tdri j fvakkenl i epen
Gorinchem.De priiswasLriteindelijk
hogerdan
op petroleum; ze werden geleverd door

D.W van Renesuit Utrecht
machinefabrikant
gulden.
De houten kamradtanden
voor 5550
kostten bii vervanging 70 cent per stuk. De
lier-en aswerkenwerden Seleverddoor de
UtrechtsefabrikantFransSmuldersvoor 9765
gulden.De beide ijzerenuitdrijfschepen
werg
e
l
e
v
e
rd
B
arnardus
ui t
door H armen
den
gulden.
voor
De
schepen
Amsterdam
6179
haddeneen diepgangvan 0,35 meteraan de
voorsteven
en 1,05 meterop de plaatsvan de
motoren.
1903-1904Een nieuwe, ijzeren pont
gebouwd
werd
om te Sebruiken als de
schipbrugwas weg8enomen,13 meter lang
3,60 meter breed. De firma Ceb. Jonkeruit
Kinderdijkleverdede pont binnen200 dagen
voor 3249 gulden "waterdicht,onbelasten
horizontaalin het water".
van
ln 1922 werdentwee landhoofden
d e s c h i p b ru g verni euw d door A dri anus
Kelfkensuit Dordrechtvoor 9989 gulden.De
len8tevan de bru8, tot dan toe 172,66meter,
werd daardoor191,50 meterals Bevolgvan de
flauwerehellingen.
ln 1923 vond renovatieplaatsvan de
bovenbouw van de schipbrugdoor de NV
F. Kloos en Zn uit Kinderdijkvoor 73600
gulden;de laagsteinschritver
was PJ.Eltinkuit
Boxtelmet 66 4oo Sulden.
Na 1923 werd een nieuwe pont
vervaardigdter vervanginBvan de pont uit
1903,door de NV Meiiersuit Zaltbommelvoor
11 900 gulden,lang 18 meteren breed6,19
40 ton.
meter,clraagvermoSen
De booSbrugvan 1936
In 1931was het westelijktracdnaarde
nieuwe brug over de Lek begrootop 702 000
gulden,het oostelilketracdop 585 000 gulden.
Op 5 j ul i 1932 w erden de eerste
werkzaamhedenaanbesteed.
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van de
ln 1932 leverdehet uitbaggeren
on8eveer40 000 m3
rivieren de uiterwaarden
specieop. Het aannemers
en zandleveringsbedrijf NV A. De Croot Czn uit Bloemendaal
verrichttehetwerk voor 12,7centper m3. Voor
hetzijverhandeld,
elkem3 specie,hetziiBestort
moest de aannemeraan Domeinen 5 cent
rechtenbetalen.
ln l93f werd de bouw v.rn cle landhoofden,de twee pijlersin de rivieren de zes
piilers op het land aanbesteed.
Achtendertig
aannemers
schrevenin. Zo'n hooSaantalwas
in die tijd gebruikelijk,want er was Broot
gebrekaanwerk.Het werkwerdgeSundaande
N .V . N ederl andse B eton M aat schappij,
voorheen H. Butzer's Belon en Waterbouw,
kortwegBato.Batowilde het werk makenvoor
387 480 guldenmet gebruikvan Nederlandse
Bij gebruik
cement,algezienvan trascement.
van buitenlands cement zou het bedrag
zesduizendgulden Iager ziin. De re8erinA
bevorderde
echterhet gebruikvan Nederlands
fabrikaat.Het verschilin prijs was niet al te
Broot, dus de keuze viel op Nederlandse
cement.De bekistingvan de piilersbestaatuit
betonstenen.
Meerdan meerdan viiftigduizend
ziin
stenen
daarinverwerkt.
Aanbruggen
De kosten van de aanbruggenwaren
geraamclop 540 000 gulden voor een stalen
ui tvoeri ng(en bi j ui tvoer ing in bet on op
470 000 Bulden).
van de twee aanbrugHoofdaannemer
gen in plaatstaalwas de Nederlandsche
Dok
werk
werd
te
Amsterdanr.
Het
Maatschappij
verdeeld.Voor het voerenvan de directiezou
de Maatschappiitienduizendgulden ontvangen. Da.rrnaast
zorgen
moeslde Maalschappi,
voor de vervaardigingen leverantievan de
broekbalken,eindharrenen de
dwarsdragers,
nodigeklinknagels.
Droogdok MaatDe Rotterclamsche
maakte
de
hoofdliggers,
schappij

De NederlandscheScl'reepsbouwMaatschappij uit Amsterdan'r verv.rardigde de
l.rngsd rag ersen d e v er banden daar t us s en,
evenals de rails voor de verfwagen en de
kabelbakken.
De IntenratjonaleScheepsbouw M.latschappij De Maas uit Slikkerveer leverde cle
winclverbanclen,leuningen en de kantliggers.
J. eD K. Snrit's Scheepsweri en
Machin eia brie k L rit Kinder dijk nr aak t c de
opleggingeneD de rijijzers.
De Rotterd.lmsche Mach inefabriek
Braal ieverde de conrplete wagens die nodig
waren voor het onderhoud v.rn het veriwerk
. r. rn de o nd erkan t e n de z ijk ant v an de
aanbruggen.Al deze tverkzaamheclenzoLlden
210 3 50 gu lde n ve r gen. Als een v an de
onderaannemers zijn werk zou laten liggen,
nroesl de hooidaannenrer dat ondercleel
afm.lken voor het resterendebeclrag.
Het nrontefen van cle onclerdelen
van de .r.1nl)rLrggenwerd cloor Bijker's
Aannemingsbeclrijfaar'rgenolTten
voor 120 094
8UrC en.
Voor de bouw van de aanltruggen
w.rs 330444 gulden rrodig. Het wefk was
aan8eDomen in deccntlter l9J3 en moest op
1 augustus 1935 Sereecl zijn. Dan zouclen
tussende 2200 en 2300 ton ijzer en staal in de
kwaliteiteD5t 39, St 44 en St 54 zijn verwerkt.
Daarl)ij w.rs gerekend op 600 tot 750
klinknagelsper ton verwerkt jjzer.
In november 1914 werd het werk in cle
Lriterwaarclen aanbesteecl, evenals
het
verruimen v.tn het wiDterbed aan weerszijden
van cle brug, het n'raken v.tn eeD aardellaan
voor de toegangswegen naar die brug en
het aanbrenlien van verharclingen op clie
toeganSswesen van Straatstenen, over een
breedte van zes meter. De aannen-rerwerd
verplicht Nederlandse cement te gebruiken,
nraar het zand kon hij h.rlenwaar hii wilde. Dat
nocht h ij o ok uit d e M aas halen, t us s en
kilome terp .rlen 21 7 e n 221. PC. Zanen uit

Bloemendaal
zou dit werk gaanLritvoercn
voor
:109700 gulden.
Zanen zou ongeveer240 000 kul)ieke
m e l er zand baggerenui t de Maas tussen
Heerewaarclen
en Lith,ter verltetering
van het
rivierbed.Het liebaggerde
zand bleekgroverte
zijn en had daardoor een hoger soortelijk
gewichtdan voor de oprittenwas omscbreven.
Dat bleek toen Zanen,die in kubiekemeters
had gerekend, het vervoer per ton ntoest
betalen. Dat kostte 6500 gulden extra. De
aannemerzoLrvoor 700 gulclenextranog eens
130 000 ton zand uit de Maas ba88eren.Dat
zand was hard nodig om de verzakkingen
te
verhelpenin de noordelijkeaardebaan
van de
Lekdijknaarhet lanclhoofd.
Voorelkeverwerkte kubiekemeter grond kreegde aannnenrer
l)ovf,tdienveerliHcenl. lol cen .nd\imu,nv.l
gul den.
ti endui zend
De overspanning
in het midden
De vastebrLrgheeli een boog van 160
nreter lang. De aanbruggenhebbenelk vier
vakkenvan ruin]42 meterlengte.
De Brootste l'roogte van cle boog
verhoudtzicl'rtot cle lengtevan de l)oog.1ls
1 : 5,6. D e tw ee bogen w aren aan de
onclerzijcle2,80 meter breed en bovenaan
3,85 nreterDat kwam nietgeheelovereenmet
de momeDtenlijn,
zo rapporleerdendnllsen,
maar door cle verhogingvan cle boog van de
groteoverspanning
ltam de sterktezodanigtoe
dat de rijvloervan de overspanning
in beton
kon wordenuitgevoerd.
Voor de middenoverspan
n ing van cle
brug nraakte De Schelde te VlissinSende
bogen,de hangersen de trekbanden,samen
1 5 50ton.
De NV Nederlandse
Dok Maatschappit
te Amsterdammaaktede dwarsliggers
en de
e i ndharren,204
ton.
De NV NeclerlandseScheepsbouw
Maatschappii te Amsterdan't maakte de
portalen,trottoirliggers
en de bovenwindverb a nden,310 ton
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N.J.Coes uit Amsterd.lm,
kolenhandelaar
De NV Rotterdamse Droogdok
M 3518vande firma
dagen;de motordekschuit
van de rijvloer,
Maatschappijde langsliggers
M. de Zwart uit Amsterdam,30 dagen;de
en de baan voor de
het onderwindverband
l68
Nooit Volmaaktvan A. Lenten-Molenaar,
342 ton.
verfwagen.
De NV InternationaleScheepsbouw- dagen.
maaktede
De Maaste Slikkerveer
maatschappij
en de kabelbakken. 1947. Verdelingvan het herstelwerk
leuningen,de kantliggers
Werkspoorin Utrecht,hoofdaannemer,
79 ton.
van de [-ngenen de hangers,
en
de reconstructie
De NV j. En K. Smit,Scheepswerven
montagevan alle onderdelen;
M a c h i n e fa bri ekte K i nderdi j k maakte de
De Vries Robb6& Cie uit Corirrchem
en
opleggingen,
de rijijzers,trottoiroverBangen
herstelde de bovenwindverbandenen de
een completeverfwagen,108 ton.
onderde rijvloer;
constructiedelen
De montage,uitgevoerddoor Bijker's
Pletterijvoorheen Enthovenuit Delft
werd aangenomenvoor
Aannemingsbedrijf,
de trekbanden.
herstelde
166 100 gulden.
in de rivierwerd in
De hulpconstructie
Totalekostenvan de middenoverspanl2 wekeng,ebouwd
door de NV lol Adrneminq
vervoet monta8e)388 723
ning (vervaardigen,
van werken, voorheen H.J. Nederhorstte
gulden;2600 ton staalin de kwaliteitenSt 37
Couda,voor 3l 150 gulden.
en St 52, voor een groot deel geleverd door
Waterstaat.
1945-1948
De kraanop hetwerk kon bil eenvlucht
De Baileybrughad buitende aankoop
van tien meter dertig ton hijsen en bij de
vande brugmaterialen
eenbedragvan 800 000
grootstevlucht,23 meter,kon hij nog tien ton
guldenarn e\ ploilalielo\tenBevergd
hijsen.
In januari 1945 leed de brug door het
bombardement de volgende schade: de
westelijkehoofdliggervan de aanbrugaan de
en naarbuiten
zuidzijdewaszwaarbeschadigd
was een
bij de vijfdedwarsdrager
uitgebogen,
scheurvan twee centimeterin de lijfplaat,de
vierde en de vijfde dwarsliggerhaddengeen
verbindingmeer met de hoofdliggeren de
vijfde dwarsdragerwas geheel onbruikbaar
gewordendoor grotescheurenen Baten.Drie
langsliggersen een gedeelte van van het
warenweggeslagen.
onderwindverband
Hulpschepen
van de ponttussen11 mei
en 15 november1945:de motordekschuit
Jan
Pieterz Coen van H. Van Raamsdonkuit
Amsterdam,158 dagengehuurd;de WeesperSluis
karspel34 van de pluimveevoederfabriel
uit Weesp;de Slavonia van de Fijnhouthandel
u i t A m s te rdam,162 dagen; de N el l i e van
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De boogbrughad 1 959 206 Sulclen
Bekostwaarbij ook nog de kostenvan het in
uitvoeringzijnde brugdeken het schilderwerk
moestenwordenbijgeteld.
1949
de Bok uit Leer(Lrnl
SchildersbedrijfA.L.
verfde het ijzerwerk voor 33 300 gulclen,
exclusiefde verf.
1964-1967
De oprit aan de zuidzijdevan de Lek
kubieke
werd verbreedmet honderdduizenden
meterszand uit het stuwcomplexte Hagestein
Vos uit Oude Tonge.
door de firma gebroeders
De verhardingwerd aangebrachtdoor door
de firma C. Sneefkerkuit Ameide in 1965.
De verbredingaan de oprit aan de noorclziide
werd uitgevoerddoor de NV Aannemings
Loeveuit Pijnackerin |966.
maatschappij

Het verleggen
vande fietspaden
naarde
van de brug,buitende hootcioverbLritenzijde
spanning,
werd uitgevoerd
door de firmaKrikke
uit Utrechtals parallelwegen
met een breedte
van 4 fieter,bestenrd
voor al het langzameverkeer.Bij de aanbruggen
werdendeze parallel,
wegen opgelegclop verlengingenvan de
l)estaandebrugpeilers.Deze overspanningen
meteenlengtevan ruim 45 meterbestonden
uit
twee voorgespannen
betonnenbalken.Bij de
boog werd de verbreding verkreSendoor
miclclelvan een uitkragendeijzerconstructie
t1967).
De brug bij Hatesteinin de A27:
De onderbouwwerd geheelvan beton
ve rva ar digd,m aar a a n d e ri j v l o e r e n c te
draagconstructie
werd ruim 5600 ton iizer
verwerkt. Kosten ruim 3B ntiljoen gulden.
D e fr . r nder ingv an d e p i j l e rs ru s tte o p
bctonnenpalenvan 45 x 45 cm. Het zuidelijk
landhootcl
werd gefundeerd
op stalenkokerpa(up
len
105) nret dichtgelaste
bodem.De funcleringvan het noorderlandhoofdwerd samengestelduit een damw.rndscherm
profiel P sp
500 L.
De brug kreegeen lengtevan ongeveer
730 meteren een hootdoverspanning
van 162
("vangrails"in de
meter.Tussende geleiderails
volksmond)kreeghet verkeertwee maal 12,25
nreterruimte.
A annem er v an d e o n d e rb o u w w a s
Ph.de Koningjr. uit Papendrecht.
Het heiwerk
werd oit8evoerddoor de firma Van de Berg
uit BerBsenhoek.Het verwerken van de
staalconstructie
was in handenvan Hollandia
Kl o o s bv uit K r inr p e n a a n d e U s s e l ,d i e
reedsin november1976 de eerstemontagewerkzaanrheden
kon uitvoeren.

il1

